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Otrzymujemy do rąk wydanie Biuletynu Informacyjnego,  
w którym znajdują się informacje dotyczące ostatniego roku dzia-
łania naszej Izby i wszelkie dokumenty związane z niedawnym 
Sprawozdawczym Zjazdem Lekarzy Weterynarii Śląskiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej, który odbył się w Katowicach w Domu 
Lekarza w dniu 25 marca br. Zjazd miał spokojny i rzeczowy 
przebieg. Podjęto wiele uchwał, dwa stanowiska i jeden apel. 

W Biuletynie zamieszczono wszystkie istotne uchwały zjaz-
dowe i inne materiały, w tym dotyczące składki członkowskiej na 
najbliższy rok, która została zwiększona do kwoty 42 zł oraz bu-
dżetu Izby w 2012 r. Jak należy sądzić, wysokość tej składki przez 
długi okres nie powinna się zmienić. Pozwala to na zabezpiecze-
nie potrzeb Izby w związku ze wzrostem składki na ubezpieczenie 
OC lekarzy weterynarii oraz zgromadzenie niezbędnych środków 
finansowych, obok posiadanych już oszczędności, na zakup loka-
lu dla potrzeb biura Izby.

KoleżanKi i Koledzy

Zjazd udzielił Radzie Śl.IL-W absolutorium i przyjął sprawo-
zdania Rady, Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Sądu 
Lekarsko-Weterynaryjnego, Skarbnika i Komisji Rewizyjnej. 
Frekwencja na Zjeździe w porównaniu z innymi izbami była cał-
kiem dobra. Po raz pierwszy otwarcie Zjazdu poprzedziło wpro-
wadzenie Sztandaru Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. 

Był to ostatni Zjazd, w którym uczestniczyli delegaci wybrani 
przed rozpoczęciem obecnej kadencji. Pod koniec obecnego roku 
przystąpimy między innymi do prac pozwalających na przygoto-
wanie naszym następcom kolejnego pola do działania.

W imieniu Rady Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  
w związku ze zbliżającym się sezonem urlopowym życzę wszyst-
kim Koleżankom i Kolegom oraz ich rodzinom i współpracowni-
kom udanych wakacji i na pewno zasłużonego wypoczynku.

Dr Michał Konopa
Prezes Rady Śl.IL-W
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W dniu 15 października 2011 r. w sali Urzędu Miejskiego  
w Cieszynie Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Katowicach 
uroczyście obchodziła XX-lecie działalności samorządu lekarzy 
weterynarii na Śląsku. Uroczystość poprzedziła Msza święta  
z ekumenicznym błogosławieństwem Sztandaru Śląskiej Izby Le-

karsko-Weterynaryjnej. Msza św. została odprawiona w kościele 
pw. św. Marii Magdaleny w Cieszynie, z udziałem proboszcza 
parafii - ks. Henryka Satławy, pastora parafii ewangelicko-augs-
burskiej w Cieszynie - ks. Janusza Sikory i Krajowego Duszpa-
sterza Lekarzy Weterynarii o. Jerzego Brusiły.

W przepięknej, zabytkowej sali posiedzeń Rady Miejskiej, 
oddanej do użytku w 1906 roku, kiedy w Ratuszu podejmowano 
uroczyście cesarza Franciszka Józefa, bogato zdobionej drew-
nianą boazerią i odrzwiami, pod stiukowym sufitem, wśród 24 
płaskorzeźb godeł cieszyńskich cechów rzemieślniczych, 39 her-
bów przedstawicieli cieszyńskiej szlachty i książąt, a także herbu 
Śląska i miasta Cieszyna, pod czujnym okiem spoglądającego  
z portretu cesarza Franciszka Józefa I w stroju orderowym Zło-
tego Runa i portretów wielu europejskich ambasadorów, którzy  
w 1779 roku podpisali tzw. Pokój Cieszyński, między podobizna-
mi austriackich cesarzy i portretów założycieli trzech miejskich 
fundacji – hr. Adama Wacława Paczyńskiego z Tenczyna, bar. 
Karola Cselety i bar. Adama Borka, prezes Rady Śląskiej Izby Le-
karsko-Weterynaryjnej w Katowicach dr Michał Konopa odebrał 
z rąk przedstawicieli zespołu organizacyjnego sztandar samorzą-
du zawodowego lekarzy weterynarii na Śląsku. 

Po ceremonii okazania wszystkim zgromadzonym, sztandar 
przekazał w godne ręce pocztu sztandarowego w składzie: kol.kol. 
Beata Fulińska, Barbara Gruca i Wiesław Jadanowski. Tę pod-
niosłą uroczystość sprawnie i profesjonalnie prowadzili dalej kol. 
Agnieszka Wardęga i współgospodarz niejako miejsca uroczyste-
go spotkania kol. Bogusław Kubica. Wśród znamienitych gości, 
którzy uświetnili naszą uroczystość byli: Burmistrz Cieszyna Pan 
Mieczysław Szczurek, Starosta Cieszyna Pan Czesław Gluza, 
Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii lek. wet. Tadeusz Sar-
na, Prezes KRL-W dr Tadeusz Jakubowski, Powiatowy Inspektor 
Sanitarny Teresa Wałga, Komendant Policji Grzegorz Gładysz, 
Komendant Straży Jan Kieloch, Krajowy Duszpasterz o. Jerzy 
Brusiło, Prezes Rady Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryj-
nej dr Piotr Żmuda, członek Prezydium Rady Dolnośląskiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej lek. wet. Danuta Pawicka-Stefanko, 
mecenas Zenon Klatka, Dyrektor Muzeum Śląska Cieszyńskiego 

Uroczyste obchody XX-lecia działalności
samorządU leKarzy weterynarii na śląsKU

Pan Marian Dembiniok, była Kierownik Ośrodka Szkoleniowo-
Wypoczynkowego KIL-W w Wiśle Małgorzata Pastucha, Pani 
Magdalena Boroń - autorka prac malarskich, sponsorzy sztandaru, 
laureaci konkursu fotograficznego WET-FOTO, powiatowi leka-
rze weterynarii, świeżo upieczeni członkowie naszego samorządu 
oraz lekarze weterynarii naszej Izby, często z osobami towarzy-
szącymi. 

Goście nie tylko zabrali głos dziękując za zaproszenie, ale 
także zwrócili uwagę na miejsce w którym się zebraliśmy, zna-
czenie współpracy samorządów, historię i znaczeniu samorządu 
zawodowego lekarzy weterynarii. Goście wręczyli na ręce prezesa  
Śl.IL-W. okolicznościowe dyplomy i pamiątki, a także wpisali 
się do pamiątkowej księgi. Jednym z punktów programu było 
uroczyste wręczenie prawa wykonywania zawodu absolwentom 
wydziałów medycyny weterynaryjnej, nowym członkom Śląskiej 
Izby oraz ogłoszenie i wręczenie nagród laureatom konkursu fo-
tograficznego „WET FOTO – Nie tylko pacjent”. Na koniec lek. 
wet. Maciej Dembiniok opowiedział zgromadzonym o historii 
cieszyńskich tramwajów. 

Oprócz tak podniosłych i poważnych tematów było także coś 
dla ducha - spotkanie z Melpomeną, czyli występ Zespołu Pieśni 
i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej. Artystycz-

nych wrażeń nie było końca, gdyż po uroczystościach w Ratuszu 
wszyscy uczestnicy Święta udali się do Muzeum Ziemi Cieszyń-
skiej, gdzie w sposób fantastyczny, choć ekspresowy tamtejszy 
przewodnik starał się pokazać nam zgromadzone w Muzeum 
eksponaty, niejednokrotnie rarytasy i unikaty. W jednej z sal wy-
stawione były prace malarskie Pani Magdaleny Boroń, artystki 
z Krakowa, potomkini samego mistrza Matejki (była także żoną 
lekarza weterynarii) oraz rewelacyjne płaskorzeźby autorstwa 
śp. lek. wet. Andrzeja Gronowskiego. Dla ciała natomiast (i dla 
ducha) w przepięknym Cafe Muzeum - w atmosferze wspania-
łego pomieszczenia dawnej pałacowej stajni o nieskazitelnych, 
klasycznych proporcjach, wśród wyróżnionych prac konkursu fo-
tograficznego i artystycznego malarstwa na szkle kol. Wojciecha 
Johna serwowane były same frykasy – sponsorowane pieczone 
prosię z dodatkami, dania rybne i mięsne, deski serów i owoców, 
tort i inne ciasta z własnego wyrobu gospodarzy obiektu.

Było uroczyście, wykwintnie, podniośle, artystycznie, miło  
i rodzinnie, ale wszak XX-lecie obchodzi się tylko raz. A kto  
w nim nie uczestniczył niech obejrzy na zdjęciach (więcej zdjęć  
w galerii na stronie internetowej Śląskiej Izby) i żałuje, że nie 
był.

Magdalena Górska, sekretarz redakcji

 XX lat DziaŁalnoŚCi izBy
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Gorąco dziękujemy Fundatorom sztandaru 
Śląskiej izby lekarsko-weterynaryjnej

lek. wet. Łukaszowi Uljanowskiemu
lek. wet. Joannie Pokorskiej

lek. wet. Ewie Wtorek
Wiesławie i Włodzimierzowi Kuczerom

Marcie i Konradowi Kuczerom
Edwardowi Łukoszowi

Przychodni Weterynaryjnej OMNIVET Aleksander Tabacki, Orzesze
Klinice Weterynaryjnej ORKA, Czechowice-Dziedzice

Gabinetowi Weterynaryjnemu PRO-AGRO-VET FUH Jan Skrzypiec, Beata Mazur, Gorzyce
Beskidzkiej Klinice Weterynaryjnej Romuald Grudziński, Bielsko-Biała
Przychodni Weterynaryjnej J. Kruk, P. Lipowski, W. Jadanowski, Tychy

Hurtowni Weterynaryjnej „Hop” s.c. Roman Hasiński, Piotr Paszkowski, Ewa Marek, Orzesze
Adamowi Solichowi - Hurtownia Weterynaryjna SOLWET

Śląskiemu Cechowi Rzeźników i Wędliniarzy, Katowice
Dziękujemy również wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji naszej uroczystości związanej z obchodami XX-

lecia działania Izby, w tym także twórcom eksponowanych w Cieszynie dzieł artystycznych - rzeźbiarskich, malarskich, 
fotograficznych i zdobionego szkła, a w szczególności: Pani Teresie Gronowskiej, za umożliwienie ekspozycji dzieł męża, 

śp. Andrzeja Gronowskiego Pani Magdalenie Boroń, Koledze Wojciechowi Johnowi
W imieniu 

 Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
 Prezes Rady Śl.Il-W

dr Michał Konopa

PoDziĘkowanie 

W dniu 6 listopada br. w Auli Kryształowej SGGW  
w Warszawie odbyły się uroczystości związane z obchodami 
Jubileuszu XX-lecia istnienia naszego samorządu zawodowego. 
Wśród wielu ważnych gości był obecny między innymi Pan 
Marek Sawicki - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pierwszy 
Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej dr Andrzej 
Komorowski oraz nasza Koleżanka Dorota Niedziela, jedyny 
lekarz weterynarii w nowym Sejmie. W tym wydarzeniu 
uczestniczyło kilkanaście osób z naszej Izby. 

Uroczystość uświetnił Zespól Instrumentów dawnych 
„Ars Nova”.  Profesor  zw. dr  hab. Stanisław Wykrętowicz 
z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu wygłosił 
wykład „Istota i miejsce samorządu zawodowego w III 
Rzeczypospolitej”, a historię samorządu przybliżył Prezes 
KRL-W dr Tadeusz Jakubowski oraz dr Jerzy Dowgiałło  

JUbileUsz XX-lecia
izby leKarsKo-weterynaryJneJ

samorządU leKarzy weterynarii
z Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii - jeden 
z twórców ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach 
lekarsko-weterynaryjnych. Minister Marek Sawicki wręczył 
odznaczenia państwowe przyznane przez Prezydenta RP za 
zasługi w pracy na rzecz samorządu. W ten sposób uhonorowano 
także członów naszej Izby: Andrzej Alweil - Złoty Krzyż 
Zasługi, Daniel Wierzbinka - Złoty Krzyż Zasługi, Adam Paszek 
- Brązowy Krzyż Zasługi na wniosek Śląskiej Izby Lekarsko-
Weterynaryjnej i Jerzy Smogorzewski - Srebrny Krzyż Zasługi 
na wniosek Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej 

Bardzo gorąco gratulujemy odznaczonym Kolegom i jeszcze 
raz wyrażamy uznanie za poniesione trudy i wysiłek na rzecz 
samorządu zawodowego lekarzy weterynarii.

Dr Michał Konopa
Prezes Rady Śl.IL-W
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W dniu 25 marca 2012 r. w Katowicach w Domu Lekarza od-
był się Sprawozdawczy Zjazd Lekarzy Weterynarii Śląskiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej. W Zjeździe uczestniczyło 71 lekarzy 
weterynarii, co stanowiło 63,9% ogółu delegatów. 

Dało to podstawę do podejmowania prawomocnych uchwał  
i przyjmowania stanowisk. Wśród zaproszonych gości byli obec-
ni: dr hab. Krzysztof Anusz - wiceprezes Krajowej Rady Lekar-
sko-Weterynaryjnej, który przekazał apel wystosowany przez 
prezesa KRL-W kol. Jacka Łukaszewicza, który w tym samym 
dniu musiał być obecny na Zjeździe Izby Warmińsko-Mazurskiej, 
gdyż jest prezesem jej Rady, następnie dr Jan Wiśniewski - czło-
nek Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, oraz dr Robert 
Karczmarczyk - wiceprezes Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Wetery-
naryjnej. Główny Lekarz Weterynarii Janusz Związek w ostatniej 
chwili odwołał zgłoszony wcześniej udział w Zjeździe ze wzglę-

du na pilny wyjazd do Brukseli. Za pośrednictwem prezesa Rady 
Śl.IL-W przekazał Zjazdowi życzenia owocnych obrad.

Na przewodniczącą Zjazdu wybrana została koleżanka Ka-
tarzyna Wierzbinka, na zastępców wybrano – Jana Skrzypca  
i Grzegorza Tokarczyka, sekretarzy - Konrada Kuczerę i Tomasza 
Wysockiego.

sprawozdawczy zJazd leKarzy weterynarii
 śląsKieJ izby leKarsKo-weterynaryJneJ 

w Katowicach w dniU 25.03.2012 r.
Głos zabrali zaproszeni na Zjazd goście. Prof. Anusz przy-

witał zebranych, podziękował za zaproszenie i udzielenie głosu. 
Odczytał list prezesa Izby Krajowej kol. J. Łukaszewicza, gdzie 
podziękował za przesłanie listu poparcia w sprawie projekto-
wanej likwidacji Inspekcji Weterynaryjnej. W imieniu kolegów  
z Warszawskiej Izby Lekarsko–Weterynaryjnej życzył zebranym 
owocnych obrad.

Dr R. Karczmarczyk przywitał zebranych, podziękował za za-
proszenie, a w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na zagrożenie, 
jakie dla zawodu lekarza weterynarii niesie otwieranie nowych 
wydziałów weterynaryjnych, strategiczną pozycję lekarza wete-
rynarii w bezpieczeństwie żywności oraz planowaną deregulację 
zawodów zaufania publicznego. W czasie Zjazdu wręczono pra-
wa wykonywania zawodu lekarzom weterynarii, którzy już jako 
absolwenci złożyli stosowne wnioski w naszej Izbie. Dokonano 
wyboru 2 zastępców Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
ze względu na rezygnację z pełnienia tej funkcji z uzasadnionych 
powodów złożoną przez kolegów: Krzysztofa Szwarca oraz Alek-

sandra Tabackiego. W miejsce kolegów wybrano Daniela Wierz-
binkę i Marka Demko. Zjazd przyjął sprawozdania z działalności 
Rady, Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, przewodniczą-
cego Sądu, skarbnika oraz Komisji Rewizyjnej i udzielił absolu-
torium Radzie Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Zjazd przyjął uchwały, stanowiska oraz apel, które zamiesz-
czamy poniżej. Przed ich przyjęciem rozgorzała dyskusja doty-
cząca m.in. wysokości składki członkowskiej oraz sposobu wy-
płacania wynagrodzeń za czynności zlecone przez powiatowych 
lekarzy weterynarii. Został złożony również wniosek, aby Rada 
podjęła prace nad sporządzeniem wytycznych i procedur usług 
lekarsko–weterynaryjnych.

Przewodnicząca Zjazdu Katarzyna Wierzbinka uznała Zjazd 
za zakończony, poprosiła o wyprowadzenie sztandaru i podzię-
kowała zebranym za udział w Zjeździe.

lek. wet. K. Kuczera
sekretarz

 zjazD
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W okresie sprawozdawczym Rada Śląskiej Izby Lekarsko-We-
terynaryjnej w Katowicach działała w niezmienionym składzie: 
Jadwiga Banaś, Ewa Fidler-Kwiatek, Beata Fulińska, Barbara 
Gruca, Mariusz Grzesiczek, Tadeusz Hapeta, Wojciech John, Mi-
chał Konopa, Zbigniew Krysztofiak, Bogusław Kubica, Konrad 
Kuczera, Krzysztof Orlik, Adam Paszek, Katarzyna Wierzbinka, 
Agnieszka Wardęga i Jordan Zawadzki. Bez zmian działało także 
Prezydium Rady Śl.IL-W w składzie: kol. Mariusz Grzesiczek 
- wiceprezes, kol. Krzysztof Orlik – skarbnik, kol. Konrad Ku-
czera – sekretarz i koledzy Bogusław Kubica i Adam Paszek - 
członkowie.

Jak w poprzednim roku, wydano Biuletyn Informacyjny  
Śl.IL-W dwukrotnie, przy czym jesienne wydanie miało charak-
ter wyjątkowy ze względu na rocznicę działalności samorządu 
lekarsko-weterynaryjnego. Jednocześnie dalej rozwinięto działal-
ność informacyjną za pośrednictwem strony internetowej naszej 
Izby. Zgodnie z regulaminem organizacji organów Śląskiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej i trybu ich działania, funkcjonowały 4 
komisje stałe Śl.IL-W: Komisja ds. Lekarzy Weterynarii Wol-
nej Praktyki, przewodnicząca - kol. Beata Fulińska, członkowie: 
kol. kol. Andrzej Alweil, Barbara Gruca, Mariusz Grzesiczek,. 
Wojciech John, Bogusław Kubica, Krzysztof Orlik, Wiesław 
Jadanowski, Zbigniew Krysztofiak, Mirosława Lewicka, Alina 
Srokol, Mariusz Stefanek, Dariusz Dubiel i Jordan Zawadzki; 
Komisja ds. Lekarzy Weterynarii Inspekcji Weterynaryjnej - prze-
wodniczący - kol. Konrad Kuczera, członkowie: kol.kol. Ewa Fid-
ler-Kwiatek, Agnieszka Wardęga, Bogusław Kubica, Adam Pa-
szek, Tomasz Wysocki, Tadeusz Sarna i Katarzyna Wierzbinka; 
Komisja Etyki, Deontologii i Historii Zawodu, przewodniczący 
- kol. Jordan Zawadzki, członkowie: kol.kol. Janusz Gutmański, 
Karol Piwowarek, Roman Piotrowski i Andrzej Szlichta; Komisja 
Finansowa i Samopomocy Koleżeńskiej, przewodniczący - kol. 
Zbigniew Krysztofiak, członkowie. kol. Sylwia Tokarska i kol. 
Jordan Zawadzki. Ze względu na rezygnacje z pracy części człon-
ków Nadzwyczajnej Komisji ds. Lekarzy Weterynarii Emerytów i 
Rencistów komisję tę rozwiązano. Pierwsza próba jej rekonstruk-
cji nie powiodła się, ale mamy nadzieję, że przy udziale prężnie 
już działającej grupy środowiska częstochowskiego uda się tę całą 
grupę naszych lekarzy weterynarii w przyszłości uaktywnić.

W czasie ostatniego Sprawozdawczego Zjazdu w Katowicach 
w dniu 5 marca 2011 r. przyjęto do realizacji następujące uchwały 
oraz stanowiska:

1. Uchwały:
- uchwała nr 1/2011 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia regu-

laminu Sprawozdawczego Zjazdu,
- uchwała nr 2/2011 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia spra-

wozdania Rady Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej,
- uchwała nr 3/2011 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia spra-

wozdania Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,
- uchwała nr 4/2011 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia spra-

wozdania Sądu Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej,
- uchwała nr 5/2011 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia spra-

wozdania Komisji Rewizyjnej, 
- uchwała nr 6/2011 w sprawie stwierdzenia absolutorium,
- uchwała nr 7/2011 w sprawie składki członkowskiej w okre-

sie 2011/2012,
- uchwała nr 8/2011 w sprawie budżetu Śląskiej Izby Lekar-

sko-Weterynaryjnej na rok 2011,
- uchwała nr 9/2011 w sprawie przyjęcia regulaminu organi-

zacji i trybu działania Sądu Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryj-
nej.

2. Ponadto Zjazd przyjął 2 stanowiska i 1 rezolucję:
- Stanowisko dotyczące wystąpienia w sprawie postulatów śro-

dowiska weterynaryjnego oraz ogólnokrajowego protestu lekarzy 
weterynarii.

- Stanowisko w sprawie zmiany ustawy o Inspekcji Weteryna-
ryjnej i Służbie Cywilnej.

- Rezolucję w sprawie wystąpienia do Krajowej Rady Lekar-
sko-Weterynaryjnej o przyspieszenie zwołania Nadzwyczajnego 
Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii.

Rada Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej przyjęła do 
wykonania i wykonała wszystkie zadania wynikające z uchwał, 
stanowisk i rezolucji podjętych przez Zjazd. Budżet realizowano 
w zakresie określonym uchwałą Zjazdu. Wszystkie stanowiska 
opublikowano również na stronie internetowej i w Biuletynie In-
formacyjnym Śl.IL-W. Stanowiska przekazano do Krajowej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej oraz do Ministerstwa Rolnictwa i Roz-
woju Wsi i Głównego Inspektoratu Weterynarii.

Zgodne z powyższymi stanowiskami opinie prezentowali rów-
nież na posiedzeniach Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej 
jej członkowie z naszej Izby.

Samorząd zawodowy lekarzy weterynarii Śląskiej Izby Le-
karsko-Weterynaryjnej liczy dzisiaj 1030 (na dzień 13.03.2012 
r.) osób, w tym 39 lekarzy weterynarii emerytów lub rencistów 
niewykonujących zawodu (w ubiegłym roku odpowiednio 994  
i 41).

W okresie sprawozdawczym dokonano wpisu do rejestru 
członków Izby Śląskiej 44 absolwentów, którzy uzyskali prawo 
wykonywania zawodu oraz 13 osób, które przeniosły się z terenu 
innych izb. W tym samym okresie skreślono z rejestru z powodu 
przeniesienia do innych izb 9 lekarzy weterynarii. Skreślono z re-
jestru również 1 lekarza weterynarii w związku z podjęciem pracy 
w zawodzie lekarza weterynarii w innym kraju Unii Europejskiej. 
Zrzekły się prawa wykonywania zawodu 3 osoby, a 3 osoby skre-
ślono z rejestru z powodu śmierci. Prawo wykonywania zawodu  
w związku z nieopłaceniem składek członkowskich za okres dłuż-
szy niż 12 miesięcy utracił 1 lekarz weterynarii.

Na terenie działania Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  
w ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt prowadzonej przez 
Radę Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na dzień 01.01.2011 
r. było wpisanych 468 zakładów leczniczych dla zwierząt. W roku 
2011 wpisano do ewidencji 54 ZLZ i wykreślono z niej 34 ZLZ. 
W związku z powyższym na dzień 31.12.2011 r. w ww. ewiden-

sprawozdanie
z działalności rady 
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cji znajduje się 488 ZLZ, w tym 11 klinik weterynaryjnych, 10 
lecznic weterynaryjnych, 172 przychodni weterynaryjnych, 290 
gabinetów weterynaryjnych i 1 weterynaryjne laboratorium diag-
nostyczne (w poprzednim roku 468 zakładów leczniczych dla 
zwierząt – stan na dzień 31.12.2010 r., stan na dzień 1.01.2010 
r. – 453 zakłady, skreślono w czasie całego roku 32 zakłady,  
a wpisano do rejestru 47 zakładów).

Wykaz zakładów leczniczych dla zwierząt jest uaktualniany 
bezpośrednio po każdym posiedzeniu Rady Śl.IL-W i przedsta-
wiany natychmiast na naszej stronie internetowej oraz przekazy-
wany do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycz-
nego w Katowicach.

Rada Śląskiej Izby dalej utrzymała zwyczaj ustalania na po-
czątku roku terminarza posiedzeń w czasie całego roku w celu 
usystematyzowania pracy i ułatwienia załatwiania spraw admini-
stracyjnych w Izbie członkom samorządu. Posiedzenia Prezydium 

i Rady ze względu na dużą ilość spraw administracyjnych i innych 
bieżących zadań do wykonania odbywają się w każdym miesiącu 
z wyjątkiem jednego posiedzenia w czasie wakacji. Teoretycznie 
w założeniu prezesa Rady miało to także ułatwić uzyskanie wy-
sokiej frekwencji członków Rady na jej posiedzeniach, co jednak 
nie zawsze się udawało, choć zawsze uzyskiwano niezbędną fre-
kwencję dla podejmowania prawomocnych uchwał. Informacja 
o terminach posiedzeń Rady jest publikowana na stronie interne-
towej, a programy poszczególnych posiedzeń są przedstawiane 
również w ten sam sposób.

W okresie sprawozdawczym Rada zajmowała się wszystkimi 
przynależnymi jej sprawami. W okresie od 5 marca 2011 r. do 
dnia 14 lutego br. Rada Śl.IL-W odbyła 10 posiedzeń (11 posie-
dzenie w dniu 13 marca 2012 r.) Rada podjęła uchwały, które 
przedstawiono poniżej w zestawieniu za cały 2011 r. i w okresie 
międzyzjazdowym:

Podjęte uchwały od stycznia do grudnia 2011 r. 

Data posiedzenia rady  11. 01  08. 02  01. 03  12. 04  10. 05  14. 06  09. 08  13. 09  14. 10  08. 11  20. 12  razem 
absolwenci przyjęci 
do Śl.IL-W  1  2  1  2  6  14  11  4  3  0  1  45 
dofinansowania  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  3 
nagroda dla absolwenta  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  1 
naprawcza ZLZ  -  -  1  -  -  2  2  -  -  1  5  11 
odmowa wpisu ZLZ  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  1 
oko  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1 
paszporty wpis  2  1  2  5  6  12  10  7  4  0  5  54 
paszporty wygaśnięcie  -  4  -  2  -  2  11  17  1  -  3  40 
paszporty zmiany  -  5  1  9  1  9  7  17  4  2  4  59 
Podział wyniku finansowego 
za 2010 r. -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  1 
premie  -  -  -  1  –  1  -  1  -  -  1  4 
przyjęci z innych izb  -  2  1  -  1  2  2  1  1  2  1  13 
skreślenie - zrzeczenie PWZ  -  1  -  -  -  1  -  -  -  1  1  4 
skreślenie do innych izb  3  1  1  -  2  2  4  -  -  -  1  14 
skreślenie za długi  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  1 
skreślenie za granicę  -  -  1  -  -  1  -  -  -  -  -  2 
sztandar  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  1 
umorzenia składek  -  3  -  2  -  -  2  1  -  -  -  8 
umorzenie postępow. admin.  1  1  -  3  -  -  2  1  1  1  –  10 
umorzenie postępow. 
admin. ZLZ  1  -  1  -  -  -  1  -  -  -  -  3 
wpis ZLZ  3  6  4  11  5  8  4  5  3  2  3  54 
wszczęcie post. admin. ZLZ  -  -  -  -  1  1  -  -  -  -  -  2 
wszczęcie postępow. admin.  -  3  -  -  -  3  -  2  -  -  -  8 
wygaśnięcie komisji  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1 
wykreślenie ZLZ  1  5  2  3  5  4  6  3  2  2  3  36 
zgon  -  1  1  1  -  1  -  -  -  1  –  5 
zmiana terminu 
wykonania uchwały  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1 
zmiana w budżecie  - - -  -  -  -  -  -  -  -  -  1 
zmiany w reg. ZLZ  2  3  5  6  4  13  9  3  5  5  3  58 
zwołanie Zjazdu  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1 
Razem liczba uchwał 
w miesiącu  15  39  22  46  32  77  72  62  24  17  37  443
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Podjęte uchwały od kwietnia 2011 r. do marca 2012 r.

Data posiedzenia 
rady  12.04  10.05  14.06  09.08  13.09  14.10  08.11  20.12  17.01  14.02  13.03  razem 
absolwenci przyjęci 
do Śl.IL-W  2  6  14  11  4  3  0  1  1  2  –  44 
dofinansowania  -  -  -  -  -  -  -  2  -  -  1  3 
nagroda dla absolwenta  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1 
naprawcza ZLZ  -  -  2  2  -  -  1  5  1  -  1  12 
odmowa wpisu ZLZ  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  1 
oko  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  1 
paszporty - wpis  5  6  12  10  7  4  0  5  2  1  3  55 
paszporty - wygaśnięcie  2  -  2  11  17  1  -  3  1  -  1  38 
paszporty - zmiany  9  1  9  7  17  4  2  4  -  3  1  57 
podział wyniku finansowego 
za 2010 r.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0 
premie  1  -  1  –  1  -  -  1  -  -  1  5 
przyjęci z innych izb  -  1  2  2  1  1  2  1  2  1  –  13 
skreślenie – zrzeczenie PWZ  -  -  1  -  -  -  1  1  -  -  -  3 
skreślenie do innych izb  -  2  2  4  -  -  -  1  1  2  1  13 
skreślenie za długi  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1 
skreślenie za granicę  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  1 
sztandar  -  -  1  -  -  -  -  -  -  1  –  2 
umorzenia składek  2  -  -  2  1  -  -  -  -  1  –  6 
umorzenie postępow. admin.  3  -  -  2  1  1  1  -  -  -  -  8 
umorzenie postępowania 
admin. ZLZ  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  1 
wpis ZLZ  11  5  8  4  5  3  2  3  2  3  2  48 
wszczęcie post. admin. ZLZ  -  1  1  -  -  -  -  -  3  -  -  5 
wszczęcie postępowania 
admin.  -  -  3  -  2  -  -  -  -  2  1  8 
wygaśnięcie komisji  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  1 
wykreślenie ZLZ  3  5  4  6  3  2  2  3  1  4  2  35 
zgon  1  -  1  -  -  -  1  -  -  -  -  3 
zmiana terminu wykonania 
uchwały  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0 
zmiana w budżecie  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  1 
zmiany w reg. ZLZ  6  4  13  9  3  5  5  3  2  7  4  61 
zwołanie Zjazdu  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  1 
gospodarka finansowa  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  1 
regulacja płac pracowników  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1 
razem liczba uchwał 
w miesiącu  46  32  77  72  62  24  17  37  17  27  19  430

Powyższe tabele przedstawiają zakres spraw, jakimi zajmo-
wała się Rada Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w ostatnim 
roku. Często w sprawach natury administracyjnej biuro i członko-
wie Prezydium Rady w czasie pełnienia dyżurów musieli wykazać 
dużo cierpliwości w tłumaczeniu sposobu załatwienia danej spra-
wy, a niektóre z problemów miały trudny charakter i wymagały 
dogłębnej opinii prawnej oraz znacznego zaangażowania biura i 
członków Rady. Niestety, nieznajomość prawa przez niektóre ko-
leżanki i kolegów była powodem wielu nieporozumień.

Ponadto Rada w okresie sprawozdawczym zajęła się dwiema 
następującymi sprawami, które uznano za istotne dla zawodu:

- Stanowiskiem w sprawie poparcia uwag zgłoszonych przez 
Zespół ds. Higieny Krajowej Rady Lekarsko- Weterynaryjnej do 

Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWbż - 500-7/11 z 
dnia 8 grudnia 2011 r.

- Apelem w sprawie zmiany w ustawie o zawodzie lekarza we-
terynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych – ponoszenie kosz-
tów postępowania wyjaśniającego i sądowego przez skarżącego w 
przypadku nieuzasadnionej skargi i wymuszania bezwzględnego 
ukarania poprzez składanie wielu odwołań.

W okresie ostatniego roku braliśmy aktywny udział w opi-
niowaniu projektów ustaw o zakładach leczniczych dla zwierząt 
oraz o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weteryna-
ryjnych. Działania te podjęto w związku z przygotowywaną no-
welizacją przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną. 

Nasze materiały odpowiednio opracowane i przygotowane 
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nie tylko przez członków Rady, ale także przy udziale Rzecznika  
i członków Sądu przekazywaliśmy do KRL-W i Komisji Krajo-
wej Rady ds. Prawno-Regulaminowych. Poddaliśmy nasze propo-
zycje także ocenie prawnej przez mec. Zenona Klatkę. Pamiętając 
o naszym stanowisku ze Zjazdu w 2010 r.; opiniowaliśmy każdy 
kolejny projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi o dokumentacji weterynaryjnej (książki leczenia zwierząt). 

Nie bez trudu osiągnęliśmy sukces w dobie wszechobecnej in-
formatyki. Rozporządzenie z dnia 29 września 2011 r. wydaje się, 
że spełnia nasze oczekiwania. Nie pozostaliśmy bierni w zakresie 
opiniowania projektu uchwały Krajowej Rady Lekarsko-Wete-
rynaryjnej w sprawie kształcenia ustawicznego. Wiele naszych 
uwag w kolejnych wersjach projektu uznano za zasadne lub zgod-

ne z oczekiwaniami innych członków KRL-W. 
Uchwała nr 62/2011/V, którą podjęto w dniu 18 października 

2011 r. jest wypełnieniem polecenia wcześniejszego Krajowego 
Zjazdu Lekarzy Weterynarii i spotkała się z dużym zaintereso-
waniem koleżanek i kolegów. W tej formie - brzmienia uchwały 
- przystąpienie do kształcenia ustawicznego na zasadach określo-
nych w ww. uchwale jest zupełnie dobrowolne. Można usłyszeć 
różne zdania na temat tej uchwały, ale nie ulega żadnej wątpli-
wości, że kształcenie ustawiczne jest zawodowym obowiązkiem 
każdego lekarza weterynarii.

Obecność koleżanek i kolegów na posiedzeniach Rady Śląskiej 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej oraz jej Prezydium przedstawiono 
w tabelach poniżej:

obecność na posiedzeniach rady V kadencji 
lp.  imię i nazwisko  
  01.03  12.04  10.05  14.06  09.08  13.09  14.10  08.11  20.12  17.01  14.02
1.  Michał Konopa  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 
2.  Jadwiga Banaś  x  o  x  o  x  x  o  o  o  o  x 
3.  Ewa Fidler-Kwiatek  x  o  o  o  x  o  x  o  o  x  x 
4.  Beata Fulińska  x  x  x  x  o  x  x  x  x  x  x 
5.  Barbara Gruca  x  x  x  x  x  o  x  x  x  x  o 
6.  Mariusz Grzesiczek  o  o  x  x  o  x  o  o  x  x  x 
7.  Tadeusz Hapeta  x  x  o  x  o  x  x  x  x  x  x 
8 .  Wojciech John  x  o  o  x  x  x  x  x  x  x  x 
9.  Zbigniew Krysztofiak  x  x  x  x  x  o  x  o  x  x  x 
10.  Bogusław Kubica  o  o  o  x  o  o  x  x  o  x  o 
11.  Konrad Kuczera  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  o 
12.  Krzysztof Orlik  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  o 
13.  Adam Paszek  o  x  x  x  x  o  x  o  x  o  x 
14.  Katarzyna Wierzbinka  x  o  x  x  x  x  o  x  x  o  o 
15.  Agnieszka Wardęga  x  o  o  o  x  o  x  o  x  o  x 
16.  Jordan Zawadzki  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x

Legenda: 
x – obecny 
o - nieobecny

obecność na posiedzeniach Prezydium V kadencji 
lp.  imię i nazwisko 
  01.03  12.04  10.05  14.06  19.07  13.09  08.11  20.12  17.01  14.02 
1.  Michał Konopa  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 
2.  Mariusz Grzesiczek  o  o  x  x  x  x  o  x  x  x 
3.  Bogusław Kubica  o  o  o  x  x  o  o  o  x  o 
4.  Konrad Kuczera  x  x  x  o  x  x  x  x  x  o 
5.  Krzysztof Orlik  x  x  x  x  x  x  x  x  x  o 
6.  Adam Paszek  o  x  x  x  -  o  o  x  o  x

Legenda: 
x – obecny 
o - nieobecny

Rada promowała najlepszych absolwentów wydziałów medy-
cyny weterynaryjnej z terenu działania naszej Izby. Dla najlepsze-
go absolwenta z takiego wydziału na Uniwersytecie Przyrodni-
czym we Wrocławiu, podobnie jak w roku ubiegłym, ufundowano 
nagrodę książkową i finansową.

Rada Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na bieżąco kon-
trolowała wykonanie budżetu przyjętego na 2011 r. dokonując 

odpowiednich korekt finansowych zgodnie z uchwałą ostatniego 
Zjazdu. Przychody Izby stanowiły dalej głównie składki człon-
kowskie, wpływy za wpis do ewidencji zakładów leczniczych 
dla zwierząt, opłaty za zmianę wpisu w ewidencji zakładów lecz-
niczych dla zwierząt oraz sprzedaż paszportów upoważnionym 
lekarzom weterynarii. Stale kontrolowano zarówno dystrybucję 
paszportów, jak i prawidłowość ich wystawiania. W tej sprawie 
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podejmowano wiele uchwał na wniosek lekarzy weterynarii lub 
z własnej inicjatywy (stwierdzenie wygaśnięcia uchwał, zmiany 
w treści uchwał).

Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna należy dalej, jak w po-
przednich latach pod względem ilości rozprowadzanych pasz-
portów dla zwierząt towarzyszących, obok Warszawskiej Izby, 
do czołówki w Polsce. W 2011 r. w naszej Izbie lekarze wete-
rynarii zakupili 5139 paszportów, a więc o ok. 600 więcej niż 
w poprzednim roku. Dystrybucja paszportów to administracyjnie 
dalej uciążliwy obowiązek Izby. System, który wprowadzono wy-
daje się, że jest dalej korzystny zarówno dla lekarzy weterynarii 
w zakładach leczniczych dla zwierząt, jak i dla dystrybutorów 
dokumentu, czyli izb lekarsko-weterynaryjnych. Zaopatrywanie 

lekarzy weterynarii także drogą pocztową za zaliczeniem poczto-
wym nie we wszystkich izbach okręgowych jest praktykowane. 
Ten przyjęty u nas system powoduje zwiększenie obowiązków 
dla biura, ale jest wygodny dla lekarzy weterynarii. W ostatnim 
czasie w wyniku bieżących kontroli kwestionariuszy zwrotnych 
ostrzeżono popełniających błędy lekarzy weterynarii o zagroże-
niu uchyleniem uchwały upoważniającej do znakowania zwierząt  
i wystawiania paszportów dla zwierząt towarzyszących. Ich błędy 
wynikały często z niepełnej znajomości obowiązującego prawa 
czy też z powodu zwykłej niestaranności. W skrajnych przypad-
kach będzie rozważane złożenie przez Radę wniosku do Rzeczni-
ka Odpowiedzialności Zawodowej Śl.IL-W.

 zakup  zakup  zakup  zakup  zakup  zakup  zakup  zakup
 przez  przez  przez  przez  przez  przez  przez  przez
 lek. wet.  lek. wet.  lek. wet.  lek. wet.  lek. wet.  lek. wet.  lek. wet.  lek. wet.
 w poszcze  w poszcze  w poszcze  w poszcze  w poszcze  w poszcze  w poszcze  w poszcze
 gólnych  gólnych  gólnych  gólnych  gólnych  gólnych  gólnych  gólnych
 miesiącach  miesiącach  miesiącach  miesiącach  miesiącach  miesiącach  miesiącach  miesiącach
 w roku 2004  w roku 2005  w roku 2006  w roku 2007  w roku 2008  w roku 2009  w roku 201  w roku 2011
 0  628  280  388  417  392  386  409 
 0  355  240  377  381  249  256  230 
 0  654  312  334  450  276  289  335 
 0  584  428  554  563  548  384  448 
 0  817  380  491  435  392  334  521 
 0  729  550  564  495  563  574  503 
 0  746  480  772  674  474  671  676 
 0  809  625  738  472  509  493  691 
 0  833  470  400  366  421  313  393 
 1127  691  394  371  430  342  253  366 
 1014  484  193  321  184  294  284  257 
 534  705  245  243  280  289  280  297
 2675  8035  4597  5553  5147  4749  4517  5126 
  Paszporty zakupione przez Śl.il-w 
 3700  7800  4000  5600  5003  4713  4505  5139 
 liczba paszportów na stanie na koniec roku 
 1025  790  193  240  96  60  48  61

Zgodnie z regulaminem organizacji organów Śląskiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej i trybu ich działania funkcjonowały  
4 komisje stałe Śl.IL-W. Były to następujące komisje:

- Komisja ds. Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki, przewod-
nicząca - kol. Beata Fulińska,

- Komisja ds. Lekarzy Weterynarii Inspekcji Weterynaryjnej 
- przewodniczący - kol. Konrad Kuczera,

- Komisja Etyki, Deontologii i Historii Zawodu, przewodni-
czący - kol. Jordan Zawadzki,

- Komisja Finansowa i Samopomocy Koleżeńskiej, przewod-
niczący - kol. Zbigniew Krysztofiak.

W okresie sprawozdawczym kontynuowała pracę Komisja ds. 
Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki, w której skład wchodzi  
14 osób. W okresie od lutego do grudnia 2011 r. członkowie komi-
sji przeprowadzili 59 kontroli, w tym 3 kontrole niezapowiedzia-
ne – tzw. kontrole interwencyjne w celu sprawdzenia warunków 
prowadzenia zakładów leczniczych zgodnie z ich regulaminami  
w przypadkach wątpliwości zgłaszanych przez Radę wskutek 
informacji medialnych lub interwencji innych koleżanek i kole-
gów.

W przypadku tych kontroli: 1 kontrola wypadła pomyślnie,  

w przypadku dwóch pozostałych zastany stan faktyczny pokrył się 
z posiadanymi informacjami o zaistniałych nieprawidłowościach. 
W przypadku 11 zakładów leczniczych dla zwierząt stwierdzono 
uchybienia (m.in. brak prawidłowego oznakowania, brak sprzętu 
lub wymaganego wyposażenia), pozostałe 45 kontroli wypadło 
bez zastrzeżeń. Tym razem wyjątkową aktywnością w pracy ko-
misji między innym wykazał się wiceprezes lek. wet. Mariusz 
Grzesiczek.

Wyniki działań komisji przedstawiała jej przewodnicząca lub 
jedna z osób wyznaczonych do dokonania kontroli na kolejnych 
posiedzeniach Rady Śl.IL-W, a na podstawie tych relacji Rada 
podjęła 11 uchwał naprawczych. Przewodnicząca Komisji nadal 
otrzymuje na bieżąco projekty ustaw i rozporządzeń dotyczących 
lekarzy wolnej praktyki do opiniowania i przekazywania uwag.

Do skontrolowania pozostały w chwili obecnej 83 zakłady 
lecznicze, w tym 36 zarejestrowanych w 2011 roku. Mają się też 
odbyć 32 rekontrole.

Komisja ds. Lekarzy Weterynarii Inspekcji Weteryna-
ryjnej w ramach swojej działalności prowadziła następują-
ce sprawy oraz zapoznała się z przesłanymi projektami ustaw  
i rozporządzeń:
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1. 21.02.2011 r. - projekty z dnia 18 lutego 2011 roku rozporządzeń 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 
- zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania  
i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję 
Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz 
sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji 
Europejskiej,
- zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości 
wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy 
weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza 
weterynarii. Przekazano do zapoznania się członkom komisji oraz 
inspektorom IW. Nie wniesiono uwag.
2. 07.03.2011 r. - poselski projekt ustawy o zmianie ustawy  
o ochronie zwierząt. Przekazano do zapoznania się członkom 
Komisji oraz inspektorom IW. Nie wniesiono uwag.
3.  24.03.2011 r. - projekt ustawy o zmianie ustawy o weterynaryjnej 
kontroli granicznej oraz ustawy – Prawo pocztowe. Przekazano 
do zapoznania się członkom Komisji oraz inspektorom IW. Nie 
wniesiono uwag.
4. 17.05.2011 r. - projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi w sprawie zwalczania choroby niebieskiego 
języka. Przekazano do zapoznania się członkom Komisji oraz 
inspektorom IW. Nie wniesiono uwag.
5. 01.06.2011 r. - poselski projekt ustawy o zmianie ustawy  
o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach. Przekazano do zapoznania się członkom komisji oraz 
inspektorom IW. Nie wniesiono uwag.
6. 08.07.2011 r. - projekt rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania 
funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości 
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej 
Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania 
grzywien w drodze mandatu karnego. Przekazano do zapoznania 
się członkom komisji oraz inspektorom IW. Nie wniesiono 
uwag.
7. 14.07.2011 r. - projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia 
spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez 
powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza 
weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii.  
Przekazano do zapoznania się członkom komisji oraz inspektorom 
IW. Nie wniesiono uwag.
8. 06.09.2011 r. - projekty rozporządzeń Ministra Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi:
- zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania 
i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję 
Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz 
sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji 
Europejskiej,
- zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości 
wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy 
weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza 
weterynarii. Przekazano do zapoznania się członkom komisji oraz 
inspektorom IW. Nie wniesiono uwag.
9. 21.10.2011 r. - projekt rozporządzenia Rady Ministrów  
w sprawie wprowadzenia programu wykrywania występowania 
zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka na 2012 r. 
Przekazano do zapoznania się członkom komisji oraz inspektorom 
IW.
10. 05.12.2011 r. - uczestnictwo przewodniczącego 
Komisji w pracach zespołu WIW, WIOŚ oraz Śląskiej Izby 
Lekarsko – Weterynaryjnej w sprawie sposobu postępowania  
i zagospodarowania odpadów weterynaryjnych z przygotowaniem 
przez WIOŚ przewodnika. Opublikowanie przewodnika na stronie 

Śl.IL-W.
10. 20.12.2011 r. - przygotowanie stanowiska Rady Śląskiej 
Izby Lekarsko–Weterynaryjnej w sprawie Instrukcji GLW dot. 
nadzoru nad ubojem zwierząt.
11. 13.01.2012 r. - zapoznanie się i koordynacja działań  
w sprawie założeń do projektu wprowadzenia ustawy o Państwowej 
Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii. 
12. 12.02.2012 r. - projekt ustawy MRiRW o zmianie ustawy 
o paszach. Przekazano do działu merytorycznego WIW.  
Nie wniesiono uwag.

Komisja Etyki, Deontologii i Historii Zawodu działała w skła-
dzie osobowym zgodnie z uchwałą Nr 21/V/2009 Rady Śląskiej 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Katowicach z dnia 5 maja 2009 
r. Posiedzenia komisji były uzależnione od kierowanych przez 
Rzecznika lub Radę czy Prezydium spraw do rozpatrzenia.

Komisja rozpatrywała 4 sprawy. Jedna z nich dotyczyła, nie-
zgodnego z art. 46 Kodeksu Etyki i Deontologii Weterynaryjnej, 
reklamowania swojej działalności przez gabinet weterynaryjny na 
terenie Bielska-Białej.

Druga sprawa to skargi lekarzy weterynarii, którzy po podpo-
rządkowaniu się uchwałom Krajowej Rady Lekarsko–Weteryna-
ryjnej dotyczącym protestu lekarzy weterynarii wolnej praktyki 
nie uzyskali zgody powiatowych lekarzy weterynarii na prace zle-
cone z wyznaczenia. Zdaniem Komisji Etyki, sprawą tych skarg 
powinna zająć się Komisja Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki 
reprezentująca interesy skarżących lekarzy.

Kolejna sprawa to skarga jednego lekarza na drugiego  
w kwestii szczepienia psów przeciw wściekliźnie bez wzajemne-
go uzgodnienia, w miejscowości, w której zwykle szczepił dany 
lekarz. Przeprowadzono rozmowy telefoniczne z tymi lekarzami 
w celu wyjaśnienia nieporozumienia, bez zwoływania posiedze-
nia komisji.

Następna sprawa dotyczyła gratisów, promocji i kart stałego 
klienta stosowanych przez niektóre zakłady lecznicze dla zwie-
rząt, którą mailem skierował do Śląskiej Izby Lekarsko-Wetery-
naryjnej jeden z lekarzy weterynarii. Po konsultacji telefonicznej 
członkowie Komisji Etyki ustalili, że sprawą tą powinna się za-
jąć Komisja Lekarzy Wolnej Praktyki, a sami nie dopatrują się 
naruszenia przepisów Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii przez 
podmioty, które zostały wskazane w mailu.

Komisja Finansowo-Gospodarcza i Samopomocy Koleżeń-
skiej obok innych zadań w okresie sprawozdawczym (między 
zjazdami) rozpatrywała 2 podania o przyznanie zapomogi z Fun-
duszu Samopomocy Koleżeńskiej. Oba podania rozpatrzono po-
zytywnie przy czym 1 zapomoga w wysokości 2 tys. zł została 
uwzględniona w budżecie za 2011 r., kolejne przyznanie zapo-
mogi miało miejsce już w 2012 r.

Ważnym wydarzeniem, w którym brali udział członkowie Ślą-
skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej był Nadzwyczajny IX Kra-
jowy Zjazd Lekarzy Weterynarii w Warszawie w dniu 15 maja 
2011 r. (początkowo planowano termin Zjazdu na dzień 27 lutego 
2011 r.), zwołany przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną, 
a którego celem była ocena zaangażowania lekarzy weterynarii  
i efektów protestu na przełomie 2010 i 2011 r. w sprawach okre-
ślonych uchwałą KRL-W nr 28/2010/V z dnia 9 grudnia 2010 r. 
Jednym z celów Zjazdu było także rozpatrzenie projektu uchwały 
dotyczącej udzielenia wotum zaufania dla prezesa Krajowej Rady 
Lekarsko-Weterynaryjnej.

Frekwencja na Zjeździe wynosiła 80%. Ze Śląskiej Izby Lekar-
sko-Weterynaryjnej obecnych było 17 delegatów (na 19 ogółem, 
co stanowi w naszym przypadku 89%): Jadwiga Banaś, Zbigniew 
Blimke, Ewa Fidler-Kwiatek, Mariusz Grzesiczek, Józef Gomóła, 
Michał Konopa, Zbigniew Krysztofiak, Bogusław Kubica, Kon-
rad Kuczera, Zbigniew Mazur, Violetta Olender, Krzysztof Orlik, 
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Adam Paszek, Joanna Pokorska, Tadeusz Sarna, Mirosław Toma-
szewski i Maciej Witt.

Ocena przebiegu i efektów protestu w toku bardzo burzliwej 
dyskusji była bardzo różna. Zjazd stosunkiem głosów 111 do 80 
nie udzielił wotum zaufania prezesowi KRL-W. Do sprawozdań 
zjazdowych prezesi okręgowych izb przygotowali na życzenie 
KRL-W stosowne informacje. Informacja prezesa Rady Śl.IL-W 
w wersji wstępnej została umieszczona w poprzednim sprawo-
zdaniu Rady.

Każdorazowo po posiedzeniach Krajowej Rady Lekarsko-
Weterynaryjnej lub jej Prezydium członkowie naszej Izby, którzy 
uczestniczą w posiedzeniach tych organów a więc koledzy Michał 
Konopa i Bogusław Kubica składali Radzie Śląskiej Izby Lekar-
sko-Weterynaryjnej informację z przebiegu posiedzeń, a z których 
to posiedzeń wynikały także zadania do wykonania i konieczność 
przedstawiania koleżankom i kolegom podjętych w Warszawie 
uchwał, stanowisk i kierunków działania.

Redakcja Biuletynu Informacyjnego Śl.IL-W podobnie jak  
w zeszłym roku w składzie: Tadeusz Hapeta – redaktor naczelny, 
Andrzej Alweil, Bogusław Kubica, Konrad Kuczera i Michał Ko-
nopa - członkowie oraz Magdalena Górska - sekretarz  redakcji 
wywiązała się z obowiązku wydawania Biuletynu zgodnie z de-
cyzjami Rady dwukrotnie w ciągu roku.

Strona internetowa Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
funkcjonuje bez przerwy i jest stale na bieżąco uaktualniana waż-
nymi informacjami. Stanowi najważniejszy i najszybszy w chwili 
obecnej środek komunikacji ze wszystkimi członkami samorzą-
du. Dalej posiadamy, po przebudowie strony w 2009 r., więk-
sze możliwości edytowania aktualnych tekstów, zamieszczanie 
druków wzorcowych, przeglądarek zakładów leczniczych dla 
zwierząt, przeglądarek zakładów działających całodobowo itd. 
Strona stanowiła najważniejsze źródło informacji o aktualnych 
wydarzeniach w zawodzie i samorządzie. Komunikacja z zakła-
dami leczniczymi dla zwierząt pomimo pewnej poprawy, nadal 
nie funkcjonuje dobrze ze względu na to, iż biuro Izby posiada 
– pomimo wielokrotnych apeli, jedynie ok. 50% adresów poczty 
elektronicznej.

W okresie ostatniego roku kontynuowano ubezpieczenie gru-
powe w zakresie odpowiedzialności cywilnej. Zawarto umowę 
na kolejny rok, to jest do kwietnia 2012, z firmą ubezpiecze-
niową Hestia na wynegocjowanych, niezmiennych warunkach.  
Za pośrednictwem Izby możliwe jest też dobrowolne ubezpiecze-
nie na życie. Warunki ubezpieczenia udostępniono także na naszej 
stronie internetowej.

Z okazji XX-lecia działalności samorządu lekarzy weterynarii 
na Śląsku w dniu 15 października 2011 r. w sali Urzędu Miej-
skiego w Cieszynie Rada Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
zorganizowała wielką uroczystość z udziałem licznie zaproszo-
nych gości. 

Bezpośrednio spotkanie poprzedziło ekumeniczne nabożeń-
stwo w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Cieszynie na Placu 
Dominikańskim, w czasie którego został poświęcony sztandar 
Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Nabożeństwo zostało 
odprawione z udziałem Krajowego Duszpasterza Lekarzy Wete-
rynarii o. Jerzego Brusiły. 

W sali Urzędu Miasta w Cieszynie po otwarciu uroczystości 
dokonano aktu przekazania sztandaru Śląskiej Izbie Lekarsko- 
Weterynaryjnej. Sztandar ufundowano zgodnie z uchwałą nr 866/
V/2011 Rady Śl.IL-W z dnia 14 czerwca 2011 r. Sztandar przejął 
poczet w składzie: Barbara Gruca, Beata Fulińska i Wiesław Jada-
nowski (w późniejszym terminie już na początku 2012 r. przyjęto 
również drogą uchwały regulamin używania sztandaru Śląskiej 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej). Po wystąpieniu okolicznościo-
wym prezesa Rady Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej oraz 

wystąpieniu zaproszonych gości prezes Śl.IL-W w towarzystwie 
prezesa KRL-W Tadeusza Jakubowskiego wręczył prawo wyko-
nywania zawodu lekarza weterynarii absolwentom.

Kolejnym punktem programu było wystąpienie prezesa Krajo-
wej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej - „20 lat samorządu lekarzy 
weterynarii”. Następnie nastąpiło oficjalne ogłoszenie wyników 
konkursu fotograficznego „WET FOTO – Nie tylko pacjent” 
ogłoszonego z okazji XX-lecia działalności Śląskiej Izby Lekar-
sko-Weterynaryjnej i wręczenie nagród i wyróżnień. Nasz ko-
lega, lekarz weterynarii, pasjonat historii Śląska Cieszyńskiego 
M. Dembiniok w niezwykle interesujący sposób ukazał historię 
cieszyńskich tramwajów. Uroczystości towarzyszył Zespół Pieśni 
i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej oraz ekspo-
zycja prac malarskich, rzeźbiarskich, zdobionego szkła autorstwa 
lekarzy weterynarii, jak również wystawa nagrodzonych i wyróż-
nionych zdjęć w konkursie „WET-FOTO – nie tylko pacjent”.  
W nieoficjalnej części spotkaniu w pobliskim, pełnym cieszyń-
skiego klimatu Cafe Muzeum odbyło się towarzyskie spotkanie  
z licznymi duchowymi i kulinarnymi niespodziankami.

Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna brała aktywny udział  
w organizacji w dniu 17 lutego br. międzynarodowej konferen-
cji na temat zwalczania wścieklizny w południowej Polsce i na 
Słowacji. Konferencja odbyła się w Dolnym Kubiniu z udziałem 
Głównych Lekarzy Weterynarii Słowacji, Czech i Polski. Przy 
okazji odbyły się ważne spotkania dotyczące eksportu jaj z Pol-
ski do naszych południowych sąsiadów. W następnym dniu zaś 
tradycyjnie pod patronatem Izb Lekarsko-Weterynaryjnych: Sło-
wackiej, KIL-W oraz ŚlIL-W odbyły się VI Międzynarodowe 
Zawody Lekarzy Weterynarii w Narciarstwie Alpejskim o Pu-
char Euroregionu Beskidy w Dolnym Kubiniu na stoku Kubinska 
Hola. Obok licznej grupy naszych polskich lekarzy weterynarii 
wystartowali lekarze weterynarii ze Słowacji i Czech. Puchar Pre-
zesa KRLW w kategorii ogólnej mężczyzn zdobył Paweł Golonka 
zaś Puchar Prezesa Śl.IL-W w kategorii ogólnej kobiet otrzymała 
Patricia Vankusova. Również tradycyjnie wygrywają lekarze we-
terynarii z Polski, a koleżanki ze Słowacji są bezkonkurencyjne.

Rada przystąpiła do przerwanych prac związanych z zakupem 
lokalu dla potrzeb biura Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryj-
nej. W chwili obecnej dokonano już wizji 4 oferowanych lokali, 
następne są planowane. Zwróciliśmy się do prezesa i skarbnika 
KRL-W z prośbą o możliwość opóźnienia wpłat naszych składek 
członkowskich na rzecz Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
przez okres 4 do 5 miesięcy. Pozwoliłoby to na zmniejszenie wy-
sokości kredytu, który musimy zaciągnąć przy zakupie. W chwili 
obecnej nasz wniosek o kredyt został już pozytywnie zaopinio-
wany w ING Banku Śląski. Poszukujemy lokalu o powierzchni 
od ok. 80 do 100 m2, w dobrej cenie, w odpowiednim miejscu  
z łatwym dojazdem i parkingiem i w standarcie, którego nie mu-
sielibyśmy się wstydzić. Jak na razie jest to trudne zadanie.

Dzięki zaangażowaniu się przede wszystkim redaktora, „Ży-
cia Weterynaryjnego” dr. Jacka Krzemińskiego jesienią ubiegłe-
go roku powstał film o Śląskiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej.  
To nie tylko obraz naszej Izby, ale także zawodu lekarza wete-
rynarii, rozlicznych zadań, które wykonujemy na Śląsku. Wielu 
lekarzy weterynarii brało aktywny udział w powstaniu tej pro-
dukcji. W tym miejscu warto także przypomnieć o ważnym dla 
nas wydarzeniu ubiegłego roku. W dniu 11 listopada w czasie 
uroczystości obchodów święta państwowego w Tarnowskich Gó-
rach Honorowym Obywatelem tego miasta został prof. dr hab. 
Zygmunt Pejsak. W pałacu w Rybnej w czasie nadania tego tytułu 
profesorowi zgromadziła się liczna grupa lekarzy weterynarii.

Rada Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjny przez cały ostatni 
okres zajmowała się ważnymi dla koleżanek i kolegów sprawa-
mi. Między innymi daliśmy pełną dalszą informację dotyczącą 
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zasad postępowania z odpadami powstającymi w zakładach lecz-
niczych dla zwierząt. Materiał zamieszczony na stronie interneto-
wej był zrozumiały i jednoznacznie wskazywał na kolejne nasze 
obowiązki w zakresie ochrony środowiska. Wykorzystanie tych 
wskazówek to już zupełnie inna sprawa. Nasze materiały na stro-
nie internetowej to efekt współpracy, której nie zaniechaliśmy po 
ubiegłorocznym szkoleniu, w którym wzięło udział prawie 100 
osób. Przypominaliśmy ponownie po ubiegłorocznych przykrych 
incydentach o kolejnych ważnych terminach sprawozdawczych.

W ostatnim okresie po raz kolejny wystąpił problem doty-
czący terminowych wypłat wynagrodzeń lekarzom weterynarii  
za wykonane czynności wynikające z wyznaczenia powiatowego 
lekarza weterynarii i w oparciu o stosowną umowę. W 2011 r. 
zmieniły się przepisy finansowe. Problem wystąpił późną wios-
ną 2011 r. i był powodem naszego wystąpienia do Wojewody 
Śląskiego. Udzieloną nam odpowiedź publikowaliśmy na stronie 
internetowej.

W miesiącu lutym br. ponownie w Izbie interweniowali leka-
rze weterynarii, którzy pomimo złożenia w sposób prawidłowy 
rachunków i wymaganych rozliczeń nie otrzymali wynagrodzenia 
za styczeń, ale także i w wielu przypadkach za grudzień ubiegłego 
roku. W czasie lutowego posiedzenia Rady Śl.IL-W w sprawach 
różnych złożono zapytanie w tej sprawie. Jak się dowiedzieliśmy 

środki finansowe minister finansów uruchomił na ten cel decyzją 
z dnia 17 lutego br. Obecny system przekazywania środków fi-
nansowych na wynagrodzenia jest niekorzystny dla zleceniobior-
cy i krzywdzący, mając na uwadze oczywiście wszelkie prawne 
uwarunkowania. Należy to stwierdzić chociażby przez daleko 
posuniętą analogię do systemu obowiązującego w umowach Na-
rodowego Funduszu Zdrowia z lekarzami.

Komisja Rewizyjna Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
dokonała oceny naszej działalności w okresie sprawozdawczym  
i nie stwierdziła uchybień w gospodarce finansowej Izby.  
W związku ze wzrostem kosztów utrzymania biura, zapowiadaną 
podwyżką składki na ubezpieczenie OC członków Izby oraz pla-
nowaną inwestycją jaką jest zakup lokalu, Komisja Rewizyjna wi-
dzi potrzebę podwyżki wysokości składki członkowskiej, co przy-
czyni się do realizacji wyżej wspomnianej uchwały nr 11/2006 
Sprawozdawczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii Śl.IL-W. Decyzje 
należą w powyższej sprawie do Zjazdu w Katowicach w 2012 r.

W imieniu
Rady Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Prezes Rady Śl.IL-W
Michał Konopa

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:
lek.wet. Bogdan Lisak – przewodniczący
lek. wet. Adam Fornal – członek
lek. wet. Maria Heluszka - członek
lek.wet. Sławomir Samotij – członek

Komisja przeprowadziła w dniu 27.02.2012 r. badania ca-
łokształtu działania oraz sprawozdania finansowego za okres 
01.01.2011 r. - 31.12.2011 r. w obecności osoby odpowiedzialnej 
za działalność merytoryczną i gospodarkę finansową: mgr Oriany 
Mil – księgowej.

Członkowie izby. realizacja składek

Stan osobowy na dzień 31.12.2011 r.– 1026 członków zgodnie 
z rejestrem komputerowym w programie Baza Wet.

Po analizie programu komputerowego Baza Zadłużenie (dot. 
składek członkowskich) stwierdzono zaległości w opłacaniu skła-
dek za okres 12 miesięcy przez 5 członków. 

Wykonanie budżetu z tytułu składek bieżących to 100,10%. 

Budżet i jego realizacja

Źródłem dochodu Izby są m.in. wpływy ze składek członkow-
skich, dystrybucji paszportów,  rejestracji zakładów leczniczych dla 
zwierząt, zmian w regulaminie ZLZ i zwrotów kosztów upomnień. 
Wpływy i wydatki realizowane w obrocie gotówkowym ujmowa-
ne są na bieżąco w raporcie kasowym, natomiast bezgotówkowe  
w wyciągach bankowych sporządzonych przez ING Bank Śląski 
w Katowicach. W okresie od 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r. Izba 
osiągnęła przychody statutowe w kwocie: 579 301,48 (słownie: 
pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta jeden złotych 

protoKół z przeprowadzoneJ Kontroli 
działalności śląsKieJ izby leKarsKo-

weterynaryJneJ w Katowicach 
za oKres 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r.

48/100) z następujących tytułów:

- składki członkowskie (w tym zaległe)  431 964,47
- dystrybucja paszportów  106 617,00
- rejestracja ZLZ  15 300,00
- zmiany w regulaminach  9 300,00
- zwroty kosztów upomnień  6 119,31
- odsetki bankowe OKO  6 645,70
- pozostałe wpływy  3 355,00

Na koszty związane z funkcjonowaniem w okresie sprawo-
zdawczym wydatkowano 553 242,36 (słownie: pięćset pięćdzie-
siąt trzy tysiące dwieście czterdzieści dwa złote 36/100 ) i przed-
stawiały się następująco:

- wynagrodzenia, w tym umowy-zlecenia  96 179,50
- narzuty dotyczące płac  11 842,21 
- koszty utrzymania biura  93 886,20
- amortyzacja  2564,04
- delegacje  39 211,83
- koszty organizacji zjazdu  9 602,22
- składka na rzecz KIL-W  162 764,00
- dofinansowanie imprez i sympozjów  16 782,64
- koszty wydawania Biuletynu  36 533,73
- paszporty (materiały i wysyłka)  48 388,76
- zapomogi jednorazowe  2 000,00
- ubezpieczenie OC lekarzy weterynarii  23 050,00
- pozostałe koszty  10 437,23

Dochody i wydatki Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  
w stosunku do planowanych w budżecie na rok 2010 przedstawia 
poniższa tabela:
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i DoCHoDy

wpływy  Plan:  wykonanie:  % wykonania 
1.  Składki członkowskie;  431 600,00  431 964,47  100,10 % 
2.  Dystrybucja paszportów;  94 500,00  106 617,00  112,82 % 
3.  Wpływy z opłat z rejestracji ZLZ;  15 000,00  15 300,00  102,00 % 
4.  Wpływy ze zmian w regulaminach ZLZ;  10 000,00  9 300,00  93,00 % 
5.  Pozostałe wpływy;  2 000,00  3 355,00  177,75 % 
6.  Odsetki bankowe (OKO);  6 500,00  6 645,70  102,24 % 
7.  Zwroty kosztów sądowych i kosztów upomnień;  3 500,00  6 119,31  174,84 % 
 ogółem wpływy:  563 100,00  579 301,48  102,88 %

ii koszty

koszty  Plan  wykonanie  % wykonania 
1. amortyzacja  3 000,00  2 564,04  85,48% 
2. zakup materiałów i usług dotyczących 
utrzymania biura  84 100,00  93 886,20  111,64% 
1.  Usługi telekomunikacyjne  9 000,00  10 554,62  117,27 % 
2.  Najem pomieszczeń  46 000,00  48 276,96  104,94 % 
3.  Usługi prawnicze  14 000,00  14 760,00  105,43 % 
4.  Artykuły biurowe i eksploatacyjne   1 000,00  3 877,57  387,76 % 
5.  Koszty utrzymania rachunku bankowego  600,00  724,59   120,77 % 
6.  Artykuły spożywcze i woda mineralna  3 000,00  2 609,09  86,97 % 
7.  Opłaty pocztowe, kurierskie  8 500,00  8547,18  100,56 % 
8.  Pozostałe  2 000,00  4 536,18  226,80 % 
3. Płace zasadnicze pracowników  68 000,00  62 197,50  91,47 % 
4. umowy zlecenia i o dzieło  35 000,00  33 982,00  97,09 % 
5. narzuty dotyczące płac  13 000,00  11 842,21  91,09 % 
6. Delegacje  37 000,00  39 211,83  105,98 % 
1.  Członków Rady i Prezydium  22 000,00  22 406,82  101,85 % 
2.  Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej  5 500,00  3 241,28  58,93 % 
3.  Sądu Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  4 500,00  4 609,50  102,43 % 
4.  Komisji Rewizyjnej  1 000,00  941,70  94,17 % 
5.  Pozostałe  4 000,00  8 012,53  200,31 % 
7. Paszporty  52 5000,00  48 388,76  92,17 % 
1.  Materiały  47 000,00  44 370,00  94,40 % 
2.  Wysyłka  5 500,00  4 018,76  73,07 % 
8. koszty wydawania Biuletynu informacyjnego  37 800,00  36 533,73  96,65 % 
1.  Materiały  800,00  50,28  6,29 % 
2.  Druk i oprawa  31 000,00  32 500,29  104,84 % 
3.  Wysyłka  6 000,00  3 983,16  66,39 % 
9. koszty organizacji zjazdu lekarzy weterynarii  11 200,00  9 602,22  85,73 % 
10. koszty imprez i sympozjów organizowanych przy 
udziale i pod patronatem Śl.il-w  19 500,00  16 782,64  86,06 % 
11. zapomogi jednorazowe  6 000,00  2 000,00  33,33 % 
12. składka na rzecz krajowej izby 
lekarsko-weterynaryjnej  164 500,00  162 764,00  98,94 % 
13. Pozostałe koszty  8 000,00  10 437,23  130,47 % 
14. ubezpieczenia oC lekarzy weterynarii  23 500,00  23 050,00  98,09 % 
oGÓŁeM koszty  563 100,00  553 242,36  98,25 % 
 wynik Finansowy   6 059,12 
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Z realizacji budżetu wynika, że planowane wydatki wykonane 
zostały w 98,25%.

rozrachunki

Na kontach zobowiązań figurują zgodnie z obowiązującymi 
przepisami zaliczone w koszty, a niezapłacone wydatki z tytułu:

- dostaw i usług – poniesione w 2012 r.: usługi pomocy praw-
nej za grudzień 2011 r. na kwotę 1230,00 zł.

Księgowość prowadzona jest komputerowo. Dokumentacja 
księgowa przechowywana jest w segregatorach z podziałem na 
kasową i bankową.

Kontrola dokumentacji finansowo-księgowej wykazała:
- stan konta bankowego na 03.01.2011 r. wg wyciągu nr 1 

wynosił 52 675,31 (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset 
siedemdziesiąt pięć złotych 31/100 )

- stan konta bankowego OKO na 31.01.2011r. wg wyciągu  
nr 1 wynosił 177 646,43 (słownie: sto siedemdziesiąt siedem ty-
sięcy sześćset czterdzieści sześć złotych 43/100)

- stan gotówki w kasie na dzień 31.12.2011 r. „0” zgodnie  
z raportem kasowym z dnia 30.12.2011 r.

- stan konta bankowego wg wyciągu nr 285 z dnia 31.12.2011 
r. wynosił 61 252,97 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy dwie-
ście pięćdziesiąt dwa złote 97/100) 

- stan konta bankowego OKO wg wyciągu nr 12 z dnia 
31.12.2011 r. wynosił 187 762,02 zł (słownie: sto osiemdziesiąt 
siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote 02/100).

Kontrolę kasy przeprowadzono w obecności pani Magdaleny 
Górskiej, kierownika biura i pani Oriany Mil, księgowej.

Książka druków ścisłego zarachowania prowadzona jest zgod-
nie z zasadami finansowymi.

Na stanie Izby na dzień 31.12.2011 r. znajdowało się 61 sztuk 
druków paszportów. Stan zgodny z ewidencją druków ścisłego 
zarachowania.

Praca izby

W kontrolowanym okresie odbyło się 10 posiedzeń protoko-
larnych Prezydium i 11 posiedzeń Rady Izby. W okresie sprawo-
zdawczym podjęto 443 uchwał Rady Śląskiej Izby Lekarsko-We-
terynaryjnej, 3 postanowienia, 1 apel i 1 stanowisko.

Na dzień 27.02.2011 r. wg Bazy Wet. lista członków wynosiła: 

1028 osoby, w tym 39 emerytów - lek. wet. niewykonujących 
zawodu.

Od dnia 01.01.2011 do 31.12.2011 r.:
- 45 lek. wet. otrzymało prawo do wykonywania zawodu;
- 13 lek. wet. przeniosło się z innych izb do Śląskiej Izby;
- 14 lek. wet. zostało skreślonych z powodu przejścia do innej 

izby;
- 5 lek. wet. zostało skreślonych z powodu śmierci;
- 4 lek. wet.  zostało skreślonych z powodu zrzeczenia się praw 

do wykonywania zawodu;
- 2 lek. wet. zostało skreślonych w związku z wyjazdem za 

granicę;
- 1 lek. wet. został skreślony z rejestru w wyniku stwierdzenia 

utraty prawa wykonywania zawodu w związku z zadłużeniem po-
nad 12-miesięcznym.

W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna spotkała się 
raz.

wykonanie uchwał sprawozdawczego zjazdu lekarzy 
weterynarii Śląskiej izby lekarsko-weterynaryjnej

Rada wykonała wszystkie uchwały Zjazdu z dnia 05 marca 
2011 r. natomiast nie została zrealizowana w całości uchwała  
nr 11/2006 Sprawozdawczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii z dnia 
18 marca 2006 r.

wnioski:

1. Komisja Rewizyjna nie stwierdziła uchybień w gospodarce 
finansowej Izby, w związku z powyższym wnosi o udzielenie Ra-
dzie Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej absolutorium.

2. W związku ze wzrostem kosztów utrzymania biura, zapo-
wiadaną podwyżką składki na ubezpieczenie OC członków Izby 
oraz planowaną inwestycją, jaką jest zakup lokalu Komisja Re-
wizyjna widzi potrzebę podwyżki wysokości składki członkow-
skiej, co przyczyni się do realizacji wyżej wspomnianej uchwały 
11/2006. 

 Podpisy:
 lek. wet. Bogdan Lisak
 lek. wet. Sławomir Samotij
 lek. wet. Adam Fornal
 lek. wet. Maria Heluszka

sprawozdanie roz
W 2011 roku do ROZ wpłynęły 32 nowe skargi oraz kończono 

5 z poprzedniego roku. Od stycznia do zjazdu w tym roku wpły-
nęło już 11 skarg.

W 5 przypadkach odmówiono wszczęcia postępowania, w 16 
sprawach umorzono postępowanie wyjaśniające 4 wnioski o uka-
ranie skierowano do sądu.

W trzech sprawach złożone skargi skierowano  bezpośrednio 
do KROZ, ponieważ dotyczy organów Izby (rzeczników).

I tak, po kolei, sprawy dotyczyły:
1. Nieprawidłowości w ocenie stanu epizootycznego stada 

psów i wykluczenia chorób zakaźnych przez lekarza w dużej ho-
dowli zwierząt bez wykonania badań.

2. Nieprawidłowości w przechowywaniu leków poza zakła-
dem leczniczym w magazynach oddalonych ponad 35 km od ZLZ 
i nieprawidłowości przy zamawianiu leków i prowadzeniu doku-
mentacji.

3. Mobbingu wobec lekarza weterynarii.

4. Konfiktu lekarzy w trakcie szczepienia psów przeciw wście-
kliźnie.

5. Znęcania się nad kotem w trakcie wizyty w gabinecie we-
terynaryjnym.

6. i 7. Kolejne sprawy dotyczące konfliktu lekarzy w trakcie 
szczepień przeciw wściekliźnie.

8. Stosowania przeterminowanych szczepionek  poliwalen-
tnych przy szczepieniu psów.

9, 10, 11. Sprawy dotyczące nieprawidłowej reklamy ZLZ  
i niestosowania się do zapisów uchwały 116/2008/IV  Krajowej 
Rady.

12. Popełnienia błędu w sztuce lekarskiej, polegającego  
na nieprawidłowym leczeniu złamanej kończyny bez kontroli ra-
diologicznej.

13. Powikłań po wykonaniu zabiegu chirurgicznego.
14. Znowu nieprawidłowa reklama ZLZ.
15. i 16. Konflikt lekarzy  przy szczepieniu przeciw wściekliźnie.
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17. Nieprawidłowości w diagnostyce i leczeniu psa.
18. Nieprawidłowości w identyfikacji psa. 
19. Nieprawidłowo wykonanego zabiegu sterylizacji i dopro-

wadzenie do śmierci zwierzęcia.
20. Nieprawidłowości w oznakowaniu nieistniejącego zakładu 

leczniczego.
21. Nieudzielenia pomocy zwierzęciu z wypadku.
22. Nieprawidłowej diagnozy przy wykonywanie badania 

USG i RTG.
23. Nieprawidłowej reklamy ZLZ.
24. Niewłaściwej opieki nad zwierzętami w schronisku dla 

zwierząt, jednoczesnego wykonywania zabiegów chirurgicznych 
z użyciem ketaminy i ksylazyny oraz  stosowania prep. z iwer-
mektyną i szczepienia szczepionkami poliwalentnymi, nieprawid-
łowości w dokumentacji i przechowywaniu leków.

25. Błąd w sztuce przy wykonywaniu zabiegu.
26. i 27. Nieprawidłowa reklama ZLZ.
28. Błąd w sztuce lekarskiej nieprawidłowa diagnoza i złe le-

czenie, które doprowadziło do śmierci psa.
29. Doprowadzenie do śmierci psa na skutek wstrząsu po 

szczepieniu.
30. Nieprawidłowe przeprowadzenie sterylizacji suki, zakoń-

czone śmiercią na skutek wykrwawienia się.
31. Nieprawidłowa reklama ZLZ.
32. Nieudzielenie pomocy  psu przez klinikę mimo deklaracji  

świadczenia usług całodobowo.
W tym roku, do chwili złożenia tego sprawozdania wpłynęło 

już 14 skarg. Dotyczą one: 
1. Nieprawidłowego szczepienia psa.
2-6. Błędów w sztuce lekarskiej.
7. Nieprawidłowego określania okresu karencji, braku nadzoru 

nad pracą technika weterynarii i nieprawidłowej dokumentacji,
8-9. Nieprawidłowej reklamy zakładów leczniczych dla zwie-

rząt.
10. Nieprawidłowego wykonania sekcji psa bez zgody właś-

ciciela.
11. Odmowy pomocy psu 1 stycznia mimo deklaracji świad-

czenia usług całodobowo,
12. Nieprawdziwej reklamy usług weterynaryjnych w klinice 

weterynaryjnej.
13. Nieprawidłowości w przekazywaniu informacji o psach 

zaszczepionych przeciw wściekliźnie.

14. Lekceważenia organów Izby i niepłacenia składek człon-
kowskich. 

Należy z jednej strony zwrócić uwagę na fakt, że bardzo wiele 
skarg dotyczy nieprawidłowości w szeroko rozumianej reklamie 
(wysyłanie ulotek przez pocztę, plakatowanie autobusów, kam-
panie reklamowe w tramwajach, roznoszenie ulotek po domach, 
rozdawanie w centrach handlowych) a z drugiej na to, że sprawy 
te umarzamy, ponieważ nie udaje nam się udowodnić, że są popeł-
niane przez lekarzy weterynarii i zawsze znajduje się ktoś niebę-
dący lekarzem weterynarii, kto bierze winę na siebie, kto te ulotki 
drukuje, roznosi, rozsyła, rozkleja, a kogo nie możemy ukarać,  
a lekarz weterynarii nie ma o tym zielonego pojęcia i nie możemy 
mu niczego udowodnić.

W wielu skargach przewijało się nieprawidłowe oznakowa-
nie ZLZ, niezgodne z wpisem do ewidencji oraz zamieszczanie  
w Internecie informacji cenowych o wykonywanych usługach.  
W wielu skargach przewija się wątek nieudzielania pomocy w za-
kładach deklarujących całodobowość, oferujących dyżury nocne 
na telefon, świadczenie pełnego zakresu usług w niedziele, święta, 
w nocy, a później niewywiązywanie się z tych zobowiązań. Skar-
gi rzadko dotyczą jednego lekarza, w większości przypadków są 
składane od razu na  2-3 w danym zakładzie leczniczym. 

Stąd żmudność i czasochłonność postępowania w niektórych 
sprawach, bo np. właściciel w sprawie odmowy udzielenia po-
mocy złożył skargę na 10 lekarzy,  a w sprawie nieprawidłowo-
ści  w przekazywaniu informacji o zaszczepionych psach przeciw 
wściekliźnie skarga wpłynęła  przeciwko 12 lekarzom. Prawie 
wszyscy lekarze, przeciwko którym  złożono skargę,  byli zdzi-
wieni, że złożono na nich skargę, oburzeni postępowaniem przed 
rzecznikiem, żądali natychmiastowego umorzenia postępowania. 
W kilku przypadkach rzecznicy  spotkali się  z taką niechęcią, że 
musieli prosić o przeniesienie postępowania na teren innej izby. 
Rzecznicy  pracowali w tym roku w okrojonym składzie, ponie-
waż jeden z zastępców  zrezygnował po tym, jak został ukarany 
za brak nadzoru nad pracą technika, a drugi pracujący w inspek-
cji nie mógł się wywiązywać ze swoich obowiązków ze względu 
na nadmiar pracy. Tak więc, pozostali musieli przejąć na siebie  
większość spraw, za co chcę serdecznie  kolegom podziękować.

W związku z zaistniałą sytuacją chcę się zwrócić do Zjazdu  
o wybór 3 dodatkowych rzeczników.

lek. wet. M. Lewicka ROZ

sPrawozDania 

sprawozdanie sKarbniKa śl.il-w 
w Katowicach za roK 2011

Szanowne Koleżanki i Koledzy
Przygotowując się do sprawozdania, zawsze długo 

zastanawiam się co Państwu przedstawić i w jaki sposób, by  
w jak największym stopniu uzyskać zainteresowanie.

Co to jest sprawozdanie? Jak znalazłem w Słowniku Języka 
Polskiego definicję: „Sprawozdanie to relacja z wydarzeń, opis 
tego, co się przeżyło. Głównym celem sprawozdania jest wierne 
i dokładne zrelacjonowanie faktów i wydarzeń, których było się 
świadkiem lub w których się uczestniczyło. W sprawozdaniu 
należy opisywać wydarzenia w porządku chronologicznym 
– to znaczy w takiej kolejności, w jakiej występowały. Dobór 
faktów należy do ciebie (tutaj nie mogę się z tym zgodzić - przyp. 
autora). Swoboda wyboru nie oznacza jednak przyzwolenia na 
kompozycyjny chaos. W sprawozdaniu nie może być bałaganu. 
Stałe elementy sprawozdania to konkretne informacje na pytania 
– Kiedy? Kto? Gdzie? Co? Jak?” (a ja bym dodał jeszcze: za co? 
- przyp. autora)

Dokumentem  całkowicie spełniającym wszystkie ww. założenia 
jest zestawienie wykonania budżetu za 2011 rok. W dokumencie 
tym w poszczególnych rubrykach dochodów i kosztów mamy 
wyszczególnione pozycje, na które zaplanowaliśmy wpływy  
i wydatki. W dalszych rubrykach mamy wykonanie tychże oraz  
wykonania.

Pragnę Państwu zwrócić uwagę na kilka pozycji (na to, wg 
autorów Słownika Języka Polskiego mogę sobie pozwolić).  
W dochodach niewielkie przekroczenie. Proszę zwrócić uwagę 
na ściągalność składek. Przekroczenie 100%. Wynika to z tego, 
że udało nam się ściągnąć zaległości z poprzedniego roku. Jest 
to zasługa nas wszystkich. Wymagało to jednak czujności, 
co obrazuje wysłanie ok. 550 listów do naszych członków  
z przypomnieniem, upomnieniem oraz wezwaniem do zapłaty. 
Prawie zawsze reagujemy na takie pisma. W minionym roku 
stwierdziliśmy utratę prawa wykonywania zawodu w związku  
z niepłaceniem składek powyżej 12 miesięcy w przypadku tylko 
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Sąd Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej V kadencji dzia-
łał w niezmienionym składzie: lek. wet. Józef Gomóła – prze-
wodniczący, dr Zbigniew Blimke – zastępca przewodniczącego, 
i członkowie: dr Roman Fabisz, lek. wet. Ireneusz Gewald, lek. 
wet. Tadeusz Hałaczkiewicz, lek. wet. Andrzej Janikowski, lek. 
wet. Violetta Olender, lek. wet. Jan Skrzypiec, lek. wet. Grzegorz 
Tokarczyk.

W okresie sprawozdawczym Sądu Śląskiej Izby Lekarsko-
Weterynaryjnej odbyło 13 rozpraw i 2 posiedzenia niejawne,  
a dotyczyły one 17 lekarzy weterynarii, członków Śląskiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej i 1 lekarza weterynarii nie z naszej 
Izby. Jedno z posiedzeń niejawnych dotyczyło dwóch lekarzy 
weterynarii, jedna rozprawa także dwóch, jedna w sumie pięciu, 
pozostałe po jednym obwinionym. Jeden wniosek o ukaranie le-
karza weterynarii z naszej Izby Przewodniczący Sądu odesłał do 
Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego z prośbą o wyzna-
czenie sądu z innej izby, z uwagi na fakt, iż w sprawie tego lekarza 
weterynarii rozprawy (różne) prowadziło już 6 z 9 sędziów, a 1 
musiał być wykluczony z mocy ustawy. Sprawę ma prowadzić 
Sąd Izby Małopolskiej.

Jedno z posiedzeń niejawnych skończyło się postanowieniem 
o przekazaniu sprawy do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodo-
wej celem uzupełnienia wniosku o ukaranie (po czym ponownie 
trafiło na wokandę). Drugie postanowieniem o oddaleniu wnio-
sku i przekazaniu do ROZ w celu przeprowadzenia postępowania 
wyjaśniającego zgodnie z wytycznymi KROZ. Jedna rozprawa 
zakończyła się odroczeniem rozprawy w związku z niestawieniem 
się jednego z dwóch obwinionych lekarzy weterynarii.

Na 11 rozprawach Sąd Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
rozpatrywał wnioski o ukaranie dotyczące błędów w diagnozie 
lub terapii (7 wniosków), błędnie prowadzonej dokumentacji le-
karsko-weterynaryjnej (1 wniosek),  nieprzestrzegania prawa dot. 
Inspekcji Weterynaryjnej (6 wniosków), nieetycznego zachowa-
nia się (w sumie 3 wnioski, w tym jeden z nie naszej Izby) oraz 

sprawozdanie z działalności sądU 
śląsKieJ izby leKarsKo-weterynaryJneJ 

w Katowicach 
za oKres 02.02.2011 r. do 14.02.2012 r.

nieprzestrzegania ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt 
(1 wniosek).

We wszystkich wyżej opisanych sprawach Sąd wydał 16 pra-
womocnych orzeczeń i 1 postanowienie. Sąd orzekł w przypadku 
6 lekarzy weterynarii karę upomnienia, w przypadku 1 lekarza 
weterynarii karę nagany, a 7 lekarzy weterynarii uznał niewinny-
mi. W trybie postępowania przed sądami lekarsko-weterynaryjny-
mi zostało złożonych 8 odwołań od orzeczeń  do Krajowego Sądu 
Lekarsko-Weterynaryjnego. Tylko w jednym przypadku Krajowy 
Sąd uznał odwołanie za zasadne i wydał orzeczenie zmieniające 
orzeczenie Sądu Śl.IL-W uznając tym samym lekarza weterynarii 
niewinnym. Pozostałe odwołania nie zmieniły naszych orzeczeń.

W każdym skazującym przypadku, zgodnie z rozporządze-
niem w sprawie odpowiedzialności zawodowej lekarzy weteryna-
rii, orzeczono zwrot kosztów postępowania prowadzonego przez 
ROZ oraz przez Sąd, na rzecz Śląskiej Izby Lekarsko-Wetery-
naryjnej. Dodatkowo- dwóch członków Śl.IL-W stawało przed 
obliczem innych sądów lekarsko-weterynaryjnych. Z mocy prawa 
– jeden przed Krajowym Sądem Lekarsko-Weterynaryjnym, gdzie 
wydano orzeczenie – winny i zasądzono karę nagany, drugi przed 
Sądem Izby Kaszubsko-Pomorskiej (zgodnie z miejscem popeł-
nienia przewinienia) – wynik rozprawy: winny, kara upomnienia. 
Od tego orzeczenia ROZ Śl.IL-W wniosła odwołanie ze względu 
na odstąpienie od orzeczenia kosztów poniesionych przez Śląską 
Izbę Lekarsko-Weterynaryjną, bez podania przyczyny.

Wszystkie rozprawy odbyły się w roku 2011 w siedzibie Ślą-
skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Katowicach przy ulicy Mi-
kołowskiej 100, a na dzień sporządzania sprawozdania do sekreta-
riatu Sądu wpłynęły 2 nowe wnioski o ukaranie i koniecznym jest 
rozpatrzenie odroczonej rozprawy. Rozprawy przewidziane są na 
dzień 15 marca 2012 r.

Przewodniczący Sądu ŚI.IL-W lek. wet. Józef Gomóła 
Katowice, 14.02.2012 r.

 sPrawozDania

jednego lekarza weterynarii.
W zestawieniu wykonania budżetu o wiele bardziej 

rozbudowany jest dział wydatków. Mamy tutaj wyszczególnione 
pozycje na co wydaliśmy nasze składkowe pieniądze. W dziale 
tym mamy także oszczędności, stąd oszczędności na poziomie 
26.059,12 złotych. Z powodu dość dużych nacisków koleżanek 

i kolegów oraz przy aprobacie Rady przymierzamy się do 
kupna nowego lokalu dla nas i dla przyszłych naszych młodych 
koleżanek i kolegów. Jeżeli ktoś z Państwa zainteresowany jest 
szczegółowo jakimś punktem budżetu, to służę informacją.

Krzysztof Orlik – skarbnik ŚILW
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uCHwaŁa nr 6/2012
sprawozdawczego zjazdu lekarzy weterynarii

Śląskiej izby lekarsko-weterynaryjnej
z wyborami uzupełniającymi

w katowicach
z dnia 25 marca 2012 r.

W sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdań Rady Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, Rzecznika Odpowiedzial-
ności Zawodowej Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, Sądu Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 

i Komisji Rewizyjnej Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych 
(tekst jednolity z 2009 r. Dz. U. Nr 93, poz. 767) uchwala się, co następuje:

§1
Sprawozdawczy Zjazd Lekarzy Weterynarii Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z wyborami uzupełniającymi w Katowi-

cach, obradujący w dniu 25 marca 2012 r. przyjmuje i zatwierdza sprawozdania Rady Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, Sądu Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryj-
nej i Komisji Rewizyjnej Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej za okres od ostatniego Zjazdu Lekarzy Weterynarii Śl.IL-W 
05 marca 2011 r.

§2
Sprawozdawczy Zjazd Lekarzy Weterynarii Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z wyborami uzupełniającymi zatwier-

dza pod względem merytorycznym i finansowym, na wniosek Komisji Rewizyjnej Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, 
sprawozdanie roczne za 2011 r. Rady Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Katowicach i udziela Radzie Śląskiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej absolutorium.

§3
Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

 Przewodniczący  Zjazdu  Katarzyna Wierzbinka
 Zastępca przewodniczącego  Zjazdu  Jan Skrzypiec
 Zastępca przewodniczącego  Zjazdu  Grzegorz Tokarczyk
 Sekretarz Zjazdu Konrad Kuczera
 Sekretarz  Zjazdu Tomasz Wysocki

uCHwaŁy 

uCHwaŁa nr 7/2012

sprawozdawczego zjazdu lekarzy weterynarii
Śląskiej izby lekarsko-weterynaryjnej

z wyborami uzupełniającymi
w katowicach

z dnia 25 marca 2012 r.

W sprawie wysokości miesięcznej składki członkowskiej na okres od IV 2012 do III 2013 r.

Na podstawie art. 27 pkt 8 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko- 
-weterynaryjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 93, poz. 767) uchwala się, co następuje:

§1

Ustala się miesięczną składkę członkowską w wysokości 42 złotych od każdego członka Śląskiej Izby Lekarsko-Wetery-
naryjnej.

§2

Ustala się miesięczną składkę członkowską w wysokości 5 złotych od emeryta lub rencisty członka Śląskiej Izby Lekarsko-
Weterynaryjnej niewykonującego zawodu lekarza weterynarii.
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 uCHwaŁy

§3
Wpłata składki członkowskiej za dany miesiąc winna być dokonana do dnia 10 następnego miesiąca.

§4
Upoważnia się Radę Śl.IL-W do czasowego obniżenia, zawieszenia płatności składki członkowskiej, bądź umarzania zale-

głych składek członkowskich w szczególnych przypadkach losowych członków Izby.

§5
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku.

 Przewodniczący  Zjazdu  Katarzyna Wierzbinka
 Zastępca przewodniczącego  Zjazdu  Jan Skrzypiec
 Zastępca przewodniczącego  Zjazdu  Grzegorz Tokarczyk
 Sekretarz Zjazdu Konrad Kuczera
 Sekretarz  Zjazdu Tomasz Wysocki

uCHwaŁa nr 8/2012

sprawozdawczego zjazdu lekarzy weterynarii
Śląskiej izby lekarsko-weterynaryjnej

z wyborami uzupełniającymi
w katowicach

z dnia 25 marca 2012 r.

W sprawie budżetu Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na 2012 r.

Na podstawie art. 27 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko- 
-weterynaryjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 767) uchwala się, co następuje:

§1
wPŁywy

1.  Składki członkowskie  509220,00 
2.  Dystrybucja paszportów  105000,00 
3.  Wpływy z opłat z rejestracji praktyk  15000,00 
4.  Wpływy ze zmian w regulaminach ZLZ  9000,00 
5.  Pozostałe wpływy  2000,00 
6.  Odsetki bankowe (OKO)  1800,00 
7.  Zwroty kosztów sądowych i kosztów upomnień  6500,00 
 ogółem wpływy:  648520,00

§2

koszty

1.  amortyzacja środków trwałych  3000,00 
2.  zakupy materiałowe i usług na utrzymanie biura izby  121060,00 
1.  Telekomunikacyjne  13000,00 
2.  Najem pomieszczeń  60000,00 
3.  Usługi prawnicze  15000,00 
4.  Artykuły biurowe i eksploatacyjne  4920,00 
5.  Rachunek bankowy  600,00 
6.  Artykuły spożywcze, woda mineralna  7000,00 
7.  Opłaty pocztowe, kurierskie  12000,00 
8.  Pozostałe  8540,00 
3.  Płace zasadnicze pracowników  72000,00 
4.  umowy zlecenie i o dzieło  45000,00 
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5.  narzuty dotyczące płac  14500,00 
6.  Delegacje  45000,00 
1.  Członków Rady i Prezydium  27500,00 
2.  Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej  6100,00 
3.  Sądu Śl.IL-W  4100,00 
4.  Komisji Rewizyjnej  1300,00 
5.  Pozostałe  6000,00 
7.  Paszporty  55000,00 
1.  Materiały  49000,00 
2.  Wysyłka  6000,00 
8.  koszty wydawania Biuletynu informacyjnego  26000,00 
1.  Materiały  1000,00 
2.  Druk i oprawa  19000,00 
3.  Wysyłka  6000,00 
9.  koszt organizacji zjazdu lekarzy weterynarii  10000,00 
10.  koszty spotkań i sympozjów organizowanych 
 przy udziale i pod patronatem Śl.il-w.  9000,00 
11.  zapomogi jednorazowe  10000,00 
12.  składka na rzecz krajowej izby lekarsko-weterynaryjnej  168840,00 
13.  Pozostałe koszty  10000,00
14.  ubezpieczenie oC lekarzy weterynarii  30150,00 
15.  rezerwa finansowa  28970,00

 ogółem koszty (wydatki)  648520,00

§3
Zjazd Lekarzy Weterynarii Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej upoważnia Radę tejże Izby do przesunięcia środków  

w poszczególnych paragrafach i działach w przypadkach uzasadnionych potrzeb.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Niniejszy budżet bilansuje przychody z kosztami z jednoczesnym zachowaniem rezerwy budżetowej na zakup lokalu zgod-
nie z uchwałą nr 11/2006 Sprawozdawczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii z dnia 18 marca 2006 r., a co zaplanowano na rok 
2012. Zmiany w poszczególnych punktach uległy niewielkiemu wzrostowi wskutek wzrostu cen oraz zwiększonych składek 
w zakresie OC.

 Przewodniczący Zjazdu Katarzyna Wierzbinka
 Zastępca przewodniczącego Zjazdu Jan Skrzypiec
 Zastępca przewodniczącego Zjazdu Grzegorz Tokarczyk
 Sekretarz Zjazdu Konrad Kuczera
 Sekretarz Zjazdu Tomasz Wysocki

uCHwaŁy
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uCHwaŁa nr 9/2012

sprawozdawczego zjazdu lekarzy weterynarii
Śląskiej izby lekarsko-weterynaryjnej

z wyborami uzupełniającymi
w katowicach

z dnia 25 marca 2012 r.

W sprawie przyjęcia regulaminu Sekretariatu Sądu Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza i izbach lekarsko-weterynaryjnych 
/Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 767/  oraz § 2 uchwały Nr 41/V/2011 Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 27 kwietnia 
2011 r.

§ 1

Przyjmuje się regulamin Sekretariatu Sądu Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Katowicach stanowiący załącznik do 
uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 marca 2012 r. 

Przewodniczący  Zjazdu  Katarzyna Wierzbinka
Zastępca przewodniczącego  Zjazdu  Jan Skrzypiec
Zastępca przewodniczącego  Zjazdu  Grzegorz Tokarczyk
Sekretarz Zjazdu Konrad Kuczera
Sekretarz  Zjazdu Tomasz Wysocki

UwaGa!

sKładKa członKowsKa od KażdeGo członKa śląsKieJ 
izby leKarsKo-weterynaryJneJ, wyKonUJąceGo 

zawód leKarza weterynarii

od 1 Kwietnia 2012 roKU wynosi 42 zł

apelUJemy
nadal apelUJemy o przeKazywanie do biUra śląsKieJ izby leKar-

sKo-weterynaryJneJ w Katowicach aKtUalnych adresów poczty 

eleKtroniczneJ zaKładów leczniczych dla zwierząt  w celU Umoż-

liwienia przesyłania w szybKi sposób wszystKich istotnych i cieKa-

wych wiadomości izbowych.

                                                                                    (Redakcja)

 uCHwaŁy
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stanowisko
sprawozdawczego zjazdu lekarzy weterynarii

Śląskiej izby lekarsko-weterynaryjnej
w katowicach

w dniu 25 marca 2012 r.

w sprawie  zmian w ustawie o inspekcji weterynaryjnej

Zjazd Lekarzy Weterynarii Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, działając zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 5 oraz art. 10 ust. 
2 pkt 6 Ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 767 z później-
szymi zmianami) z niepokojem odnosi się do zamierzeń legislacyjnych dotyczących działającej zgodnie z ustawą Inspekcji 
Weterynaryjnej.

Inspekcja Weterynaryjna pełni jedną z głównych ról obok Inspekcji Sanitarnej w zakresie ochrony zdrowia publicznego. 
Wykonywane przez nią obowiązki i uzyskiwane efekty działań w powyższym zakresie są pozytywnie oceniane nie tylko  
w Polsce.

Jest zrozumiałym, że każdą działalność inspekcyjną należy udoskonalać i modyfikować w zależności od niezbędnych po-
trzeb. Jednakże należy się zdecydowanie przeciwstawiać, biorąc przede wszystkim pod uwagę aspekty merytoryczne, zmianom 
pozornie tylko przynoszącym efekty i obliczonym na uzyskanie doraźnych korzyści oraz upolitycznianiu nadzoru weteryna-
ryjnego.

Zjazd Lekarzy Weterynarii Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej wyraża zadowolenie z zawartego porozumienia o współ-
pracy Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki 
„Medicus Veterinarius” oraz Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Lekarzy Weterynarii Inspekcji Weterynaryjnej. Kon-
solidacja całego środowiska zawodowego lekarzy weterynarii może przynieść pozytywne rezultaty w utrzymaniu należnej 
pozycji obecnej Inspekcji Weterynaryjnej, obchodzącej całkiem niedawno 90-lecie działalności. Pozwoliłoby to utrzymać 
właściwe miejsce Inspekcji w niezwykle istotnym dla społeczeństwa z punktu widzenia jego bezpieczeństwa  - zadaniu, jakim 
jest ochrona zdrowia publicznego. 

Jednocześnie Zjazd popiera Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną w jej pracach dotyczących nowelizacji ustawy o In-
spekcji Weterynaryjnej, wyrażając jednocześnie deklarację i gotowość do dalszych konsultacji i opiniowania przedkładanych 
założeń projektowanych zmian.

 Przewodniczący  Zjazdu  Katarzyna Wierzbinka
 Zastępca przewodniczącego  Zjazdu  Jan Skrzypiec
 Zastępca przewodniczącego  Zjazdu  Grzegorz Tokarczyk
 Sekretarz Zjazdu Konrad Kuczera
 Sekretarz  Zjazdu Tomasz Wysocki

 stanowiska

stanowisko
sprawozdawczego zjazdu lekarzy weterynarii Śląskiej izby lekarsko-weterynaryjnej 

w katowicach w dniu 25 marca 2012 r.
w sprawie zasad wynagradzania lekarzy weterynarii działających z wyznaczenia 

powiatowych lekarzy weterynarii.

Obecnie obowiązujące przepisy finansowe uzależniają wypłatę wynagrodzeń wyznaczonym na podstawie decyzji admini-
stracyjnej powiatowego lekarza weterynarii urzędowym lekarzom weterynarii od wpływów pobieranych opłat od podmiotów 
na konto dochodów i konto Ministerstwa Finansów. Ponadto wynagrodzenia lekarzom urzędowym można wypłacać dopiero 
po otrzymaniu decyzji Ministra Finansów dotyczącej przyznania środków z rezerwy celowej części 83 poz. 57 (dawny rachu-
nek dochodów własnych). Czynności urzędowe wyznaczeni lekarze weterynarii wykonują na podstawie zawieranych umów 
określających m.in. czas, sposób i miejsce realizacji czynności, jak również termin wypłaty wynagrodzenia. Czynności te są 
wykonywane w sposób ciągły od dnia 1 stycznia danego roku, natomiast środki na wynagrodzenie za ich wykonanie przyzna-
wane decyzją Ministra Finansów otrzymywane są najwcześniej pod koniec lutego. Ze względu na konstrukcję przepisów prawa 
opóźnienia we wpłatach lub brak opłat dokonywanych przez podmioty, w których wykonuje się czynności z wyznaczenia są 
powodem niemożności wypłaty wynagrodzenia lekarzom weterynarii ze względu na zapisy, iż wypłacić wynagrodzenia można 
dopiero po wpłynięciu wszystkich opłat do budżetu państwa. 

Obecnie obowiązujące przepisy prawa i wytyczne otrzymywane z jednostek nadrzędnych zobowiązują powiatowych lekarzy 
weterynarii do takiego postępowania, aby w rozliczeniu rocznym „kwota środków wydatkowanych z ww. rezerwy celowej nie 
przekroczyła kwoty uzyskanych z tego tytułu dochodów” (cytat z pisma nr FS8/4640/88/LM/2011 z dnia 17.10.2011 r. podse-
kretarza stanu w MF Hanny Mojszczyk, kierowanego do wojewodów). Konieczność stosowania się przez powiatowych lekarzy 
weterynarii do w ten sposób ustanowionego prawa skutkuje traktowaniem wyznaczonych lekarzy weterynarii jako podmiotów  
o nierównych prawach, gdyż lekarze ci na mocy decyzji administracyjnych i podpisanych umów wykonują swoje czynności bez 
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apel
sprawozdawczego zjazdu lekarzy weterynarii

 Śląskiej izby lekarsko-weterynaryjnej 
w katowicach

 z dnia 25 marca 2012 r.

Do Głównego Lekarza Weterynarii o rozpatrzenie uwag Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej zgłoszonych przez Zespół 
ds. Higieny KRL-W do Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWbż-500-7/11 z dnia 8 grudnia 2011 r. oraz do Krajowej 
Rady Lekarsko-Weterynaryjnej o kontynuację prac w powyższym zakresie.

W związku z ukazaniem się instrukcji  Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWbż-500-7/11 z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie 
nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych Zjazd Lekarzy Weterynarii Śląskiej Izby Lekarsko–Weterynaryjnej popiera zasadne  
i wydaje się, że celowe do uwzględnienia uwagi merytoryczne Zespołu ds. Higieny Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej 
do ww. instrukcji. Zwraca się tym samym do Głównego Lekarza Weterynarii o wnikliwe rozpatrzenie uwag samorządu oraz do 
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej o dalsze prace w tym zakresie.

 Przewodniczący  Zjazdu  Katarzyna Wierzbinka
 Zastępca przewodniczącego  Zjazdu  Jan Skrzypiec
 Zastępca przewodniczącego  Zjazdu  Grzegorz Tokarczyk
 Sekretarz Zjazdu Konrad Kuczera
 Sekretarz  Zjazdu Tomasz Wysocki

 stanowiska

gwarancji otrzymania wynagrodzenia w odpowiedniej wysokości i w przewidzianym umową terminie. 
Nieterminowe wypłacenie wynagrodzenia ma miejsce również w wypadku kilkumiesięcznej zwłoki we wpłatach dokonywa-

nych przez nadzorowane podmioty. W wypadku bankructwa podmiotu  powiatowi lekarze weterynarii w ogóle nie mogą wy-
płacić wynagrodzenia wyznaczonym lekarzom, pomimo wykonanej przez nich w imieniu państwa polskiego pracy, albowiem 
do budżetu państwa nie wpłyną środki z opłat za wykonane czynności.

Konstrukcja obowiązujących i powiązanych w tym zakresie przepisów prawa weterynaryjnego i finansowego oraz wytyczne 
obowiązujące w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych są sprzeczne z regułami obowiązującymi w demo-
kratycznym państwie prawa, gdyż zawierane umowy i sposób wynagradzania za wykonaną pracę często skutkują koniecznością 
zaciągania przez powiatowych lekarzy weterynarii w imieniu państwa zobowiązań finansowych bez pokrycia finansowego, nie 
gwarantując jednocześnie pewności ich terminowego przez państwo uregulowania. 

 Przewodniczący  Zjazdu  Katarzyna Wierzbinka
 Zastępca przewodniczącego  Zjazdu  Jan Skrzypiec
 Zastępca przewodniczącego  Zjazdu  Grzegorz Tokarczyk
 Sekretarz Zjazdu Konrad Kuczera
 Sekretarz  Zjazdu Tomasz Wysocki

wsPoMnienie

lekarz weterynarii Ryszard Babczyński

Urodził się 21.03.1939 r. w Mikołowie. Podjął studia na Wydziale Weterynarii Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. 
Dyplom lekarza weterynarii  otrzymał w 1965 r. Wstępny staż pracy odbył na terenie woj. opolskiego i od 01.07.1966 r. roz-
począł pracę jako ordynator, a następnie kierownik PZLZ Pawłowice Śląskie w woj. katowickim. W okresie stanu wojennego 
został przeniesiony do pracy w Weterynaryjnej Inspekcji Sanitarnej w Żorach. W r. 1991 został powołany na stanowisko 
Rejonowego Weterynaryjnego Inspektora Sanitarnego, a także zastępcy Pow. Lek. Wet. w Pszczynie. Z dniem 01.12.2004 r. 
przeszedł na emeryturę.

W okresie pracy w Pawłowicach działał również społecznie — był wiceprzewodniczącym Gminnej Rady Narodowej w Pa-
włowicach Śl., pełnił funkcję prezesa Koła ZSL, a następnie prezesa Gminnego Komitetu ZSL w Pawłowicach Śl. Odznaczony 
Brązowym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką „Zasłużony w Rozwoju Województwa Katowickiego”, Odznaką „Za Wzorową 
Pracę w Służbie Weterynaryjnej”.

Zmarł w Mikołowie dnia 23 października 2011 r. w wieku 72 lat.
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Dr n. wet. Jacek Króliński
Redaktor Naczelny Biuletynu Dolnośląskiej Izby Lekar-

sko-Weterynaryjnej.
Urodził się 11 kwietnia 1947 r. w Katowicach. Tu spędził 

dzieciństwo, uczył się w Szkole Podstawowej nr 30, a nast.  
w LO nr 2 im. Wilhelma Picka. W r. 1965 uzyskał świadectwo 
dojrzałości i w tymże roku podjął studia na Wydziale Wetery-
naryjnym WSR (późniejsza nazwa AR, a obecna Uniwersytet 
Przyrodniczy) we Wrocławiu, gdzie w 1971 r. uzyskał dyplom 
lekarza wet. Na tym wydziale na podstawie rozprawy otrzy-
mał 21 listopada 1978 r. tytuł doktora nauk weterynaryjnych. 
Z kolei w 1997 r. uzyskał tytuł specjalisty z zakresu rozrodu 
zwierząt. W okresie nauki był członkiem ZHP, ZSP, a w r. 
1980 współzałożycielem NSZZ „Solidarność” na Wydz. Med. 
Wet. AR.

Staż podyplomowy odbył w PZWet. Wrocław w różnych 
weterynaryjnych jednostkach organizacyjnych. Z dniem  

1 marca 1972 r. podjął pracę w ZHW we Wrocławiu w Pracowni Fizjologii i Patologii Rozrodu. Po dwóch latach, od 1 marca 
1974 r przeszedł do pracy na stanowisko asystenta naukowo-badawczego Instytutu Patologii i Terapii Zwierząt w Katedrze 
Patologii Rozrodu i Klinice Położnictwa AR we Wrocławiu. W tej katedrze w r. 1975 został mianowany starszym asystentem, 
a w r. 1980 adiunktem. Z dniem 1 września 1985 r. przeszedł do pracy ponownie w ZHW we Wrocławiu, gdzie został kierow-
nikiem Oddz. Pracowni Fizjologii i Patologii Rozrodu. W r. 1986 został powołany na stanowisko adiunkta. 

Po reorganizacji zakładu i zmianie nazw pracowni kontynuował swą działalność naukową współpracując „z terenem”  
w ramach Pracowni Patologii Rozrodu. Na stanowisku kierownika pozostawał do przejścia na emeryturę w 2009 r. W okresie 
pracy zawodowej był współtwórcą Dolnośląskiego Ośrodka Przenoszenia Zarodka w Olesznej (1987). 

Odbył wiele kursów specjalistycznych związanych z Jego pracą zawodową, w ośrodkach weterynaryjnych w Polsce i za 
jej granicami. Był aktywnym uczestnikiem wielu różnych komisji naukowych i programowych na uczelni i w organach admi-
nistracyjnych województwa powoływanych przez wojewodę, a związanych z Jego działalnością naukowo-badawczą. Odbył 
staże naukowe na uczelniach krajowych i zagranicznych. Był autorem 112 prac, z których większość zamieszczona została  
w fachowych czasopismach, a liczne przedstawione zostały na kongresach i zjazdach naukowych. 

Miał wszechstronne zainteresowania - filozofia, literatura, muzyka, malarstwo. Był człowiekiem głęboko wierzącym. Można 
Go było zawsze spotkać na weterynaryjnych pielgrzymkach na Jasnej Górze, służącego do mszy św. Był też autorem Jasnogór-
skich Aktów Zawierzenia Środowiska Lekarsko-Weterynaryjnego Polski MB Częstochowskiej, a także innych aktów religij-
nych, jak np. Poświęcenie Służb Lekarsko-Weterynaryjnych Polski Najświętszemu Sercu Jezusa. Tego typu aktów było więcej. 
Z okazji pobytu śp. Jacka na Jasnej Górze miałem możliwość spotykać się z Nim, choć nie było wiele czasu na rozmowę.

Dr Jacek Króliński, zarówno podczas pracy na uczelni, jak i później aktywnie angażował się w pracy społecznej. Był przed-
stawicielem młodych pracowników w Radzie wydziału, członkiem Młodych Pracowników Nauki Wydz. Wet., członkiem 
licznych komisji, komendantem Studenckiego Hufca Pracy, opiekunem roku studiów, itd. Nie sposób wyliczyć wszystkich 
organizacji i stowarzyszeń, nie tylko naukowych, do których należał. Należy podkreślić Jego aktywną działalność we władzach 
Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej od czasu jej powstania. Od 1994 roku nieprzerwanie aż do śmierci był Redaktorem 
Naczelnym Biuletynu Dolnośląskiej Izby Lek.-Wet. Biuletyn, i w związku z Jego niespodziewanym odejściem, Izba poniosła 
niepowetowaną stratę.

Był redaktorem „Słownika biograficznego lekarzy weterynaryjnych Dolnego Śląska 1945-1999”. To Jego dzieło zapisało się 
trwale w historię naszego zawodu i Dolnośląskiej Izby. Podczas przygotowywania materiałów do naszej (Śląskiej Izby) książki 
„Lekarze weterynarii na Śląsku w latach 1945-2005” wielokrotnie kontaktowałem się z Nim i otrzymywałem cenne rady. Póź-
niej również wymienialiśmy poglądy przy opracowywaniu materiału do „Drugiego słownika biograficznego polskich lekarzy 
wet. 1919-2000. Zresztą, śp. Kolega był zaprzyjaźniony z naszą Izbą, między innymi choćby przez fakt urodzenia i pierwszych 
lat nauki w Katowicach (to taki sentymentalizm) oraz w związku ze swoim życzliwym podejściem do ludzi, których znał na 
gruncie zawodowym, ale i prywatnym. Miał w naszej Izbie grono dobrych znajomych, którym nigdy nie odmawiał pomocy. 
Szkoda, że Jacka już nie ma i nie będzie. Wszyscy, którzy Go znali z pewnością o Nim nie zapomną.

Za działalność zawodową i społeczną odznaczony został Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem „Za zasługi dla 
Dolnego Śląska”, Medalem Honorowym  „Bene de Veterinariea”, odznaką „Meritus – Zasłużony dla Samorządu Lekarsko-
Weterynaryjnego” i licznymi odznakami organizacji, do których należał. Za działalność naukowo-dydaktyczną był wyróżniony 
nagrodami rektora AR we Wrocławiu.

Zmarł we Wrocławiu 21 listopada 2011 r. po ciężkiej chorobie.
Dr Jacek Króliński pochowany został we Wrocławiu 24 listopada 2011 r. na cmentarzu przy ul. Bardzkiej. Żegnała Go 

Rodzina, Przyjaciele i Znajomi.
 Cześć jego Pamięci!
 andrzej szlichta 
 Częstochowa

wsPoMnienie 
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Piotr Paweł Wyrost
Profesor zw. dr hab. n. wet.

Urodził się 28 czerwca 1925 r. w Sandomierzu, był synem Aleksego - organisty w kościele  
pw. św. Pawła. Tu spędził dzieciństwo, uczęszczał do szkoły powszechnej i rozpoczął naukę w pań-
stwowym gimnazjum, ale wybuch wojny w 1939 r. przerwał naukę. Z tego okresu na całe życie po-
została Mu miłość do tego pięknego miasta, które odwiedzał każdego roku. Wybuch wojny zastał Go  
w Grzegorzewicach koło Słupi Nowej na Kielecczyźnie, w pobliżu Gór Świętokrzyskich, gdzie  
w tym czasie mieszkali Jego rodzice. Od tego okresu datuje się Jego zauroczenie górami.

Podczas okupacji hitlerowskiej w latach 1940 – 42 kontynuował naukę na „tajnych kompletach”, 
studiując dostępną, interesującą Go literaturę fachową z zakresu hodowli zwierząt. Należał do Armii 
Krajowej, gdzie pełnił funkcję łącznika.

Po zakończeniu wojny podjął naukę (1945/46) w Gimnazjum w Ostrowcu Świętokrzyskim,  
a następnie w l. 1946/47 w Gimnazjum w Namysłowie na Opolszczyźnie, gdzie uzyskał świadectwo dojrzałości. W okresie 
szkolnym był mocno zaangażowany w Związku Harcerstwa Polskiego, a w Namysłowie był drużynowym drużyny gimnazjalnej 
i pełnił funkcję komendanta Podhufca Namysłów w Hufcu Oleśnica Dolnośląskiej Chorągwi.

Po maturze rozpoczął studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu i w r. 1952 
otrzymał dyplom lekarza weterynarii.

Spełniły się Jego marzenia. Był pilnym studentem, naukę traktował bardzo poważnie, świadczą o tym bardzo dobre i celu-
jące oceny egzaminów i zaliczeń. Aktywnie uczestniczył w życiu studenckim, działał w Bratniaku, Kole Młodych Medyków 
Weterynaryjnych, brał czynny udział, jak cała ówczesna młodzież akademicka, w odgruzowaniu Wrocławia.

Już jako student w 1950 r. podjął pracę dydaktyczną w Katedrze Anatomii Zwierząt kierowanej przez prof. zw. dr. Antoniego 
Banta. Kolejno był asystentem, adiunktem (1960-69), docentem (1969-78). Kierownictwo Katedry Anatomii Zwierząt objął 
po śmierci prof. Kazimierza Myczkowskiego w r. 1969 i pełnił tę funkcję do przejścia na emeryturę w 1995 r. Był cenionym 
przez studentów wykładowcą, ale też bardzo wymagającym egzaminatorem. Intensywnie pracował naukowo. W r. 1960 uzyskał 
tytuł doktora medycyny wet. (praca pt. „Badanie nad typami psów średniowiecznego Opola i Wrocławia”) Stopień doktora 
habilitowanego nauk weterynaryjnych otrzymał w 1967 r., również na Wydz. Med. Wet. ówczesnej WSR we Wrocławiu, na 
podstawie rozprawy „Psy wczesnożelaznej i wczesnośredniowiecznej Europy Wschodniej”. Tytuł naukowy profesora nadzwy-
czajnego otrzymał w 1978 r., a tytuł naukowy profesora zwyczajnego uzyskał w 1989 r. Odbywał długo- i krótkoterminowe 
staże naukowe w ośrodkach weterynaryjnych na terenie Europy.

Naukowo zajmował się anatomią zwierząt, archeologią (badanie szczątków kostnych zwierząt pochodzących z wykopalisk 
w Opolu i Wrocławiu) oraz historią medycyny weterynaryjnej. Był promotorem 6 doktoratów, autorem 19 recenzji habilita-
cyjnych i 14 doktorskich oraz 32 opinii do tytułu lub stanowiska profesora. Opracował 183 recenzje wydawnicze dla potrzeb 
edytorskich różnych czasopism naukowych. Był autorem lub współautorem 190 publikacji, w tym około stu oryginalnych prac 
twórczych oraz 3 monografii z zakresu archeologii i historii zawodu. Uczestniczył w wielu międzynarodowych kongresach  
i zjazdach naukowych, na których prezentował wyniki swoich badań.

W latach 1972 – 1981 pełnił funkcję prodziekana ds. dydaktycznych na Wydz. Med. Wet. AR we Wrocławiu, a w latach 
1968-72 był uczelnianym kuratorem Zrzeszenia Studentów Polskich. Był członkiem Rady Wydziału Med. Wet.

Był także członkiem wielu towarzystw naukowych, m.in. przew. Oddz. PTA (1975-83), członkiem ZG PTA (1983-96), był 
kierownikiem Sekcji Historii Medycyny Weterynaryjnej PTNW1987-98), red. nacz. „Archivum Veterinarium Polonicum” 
(1988-97), członkiem Komitetu Nauk Wet. PAN oraz członkiem z wyboru Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego i 4 za-
granicznych towarzystw naukowych. Był również członkiem Komitetu Redakcyjnego „Folia Morphologica”, a także członkiem 
„Research Board of Advisors of the ABI”.

Za całokształt pracy zawodowej i społecznej otrzymał odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty 
Krzyż Zasługi, Krzyż Armii Krajowej, złotą odznakę „Za Zasługi dla Dolnego Śląska”, Medal Komisji Edukacji Narodowej, 
tytuł „Zasłużony Nauczyciel PRL”, medal „Za Zasługi dla AR we Wrocławiu”, medal „Za Zasługi dla Wydz. Wet. AR we 
Wrocławiu”, Złotą Odznakę ZNP, tyt. „Członek Honorowy PTNW”, nagrodę naukowo-organizacyjną PAN, posiadał również 
liczne dyplomy i wyróżnienia.

Po przejściu na emeryturę wciąż pracował naukowo do czasu pogorszenia stanu zdrowia. Żona i córka również są lekarzami 
weterynarii.

Zmarł we Wrocławiu 7 grudnia 2011 r.
Na Cmentarzu Wrocław–Osobowice żegnała Go Rodzina, Wychowankowie – lekarze weterynarii przybyli z różnych regio-

nów Polski, Przyjaciele i Znajomi, w imieniu Rady Wydziału pożegnał Go prodziekan dr R. Karczmarczyk, a w imieniu Katedry 
Anatomii Zwierząt prof. Norbert Posłuszny.
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